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V O O R R E D E
A A N DEN

BESCHEIDEN en WEETGIERIGEN

J—/ XL i i X_i XV»

Anneer ik , nu tien jaaren geleden ,
• uit-

gaf het eerfle Deel van deze Befchry-

°vinge , behelzende de Stigtinge , Aan-
groci , Gebouwen , en 't geen verder tot

het Lighaam van '5 Graven -Hage be-

hoort , in mcninge
,

gelyk ik in mync
Voor-r6de betuigde , van ook cene Befchryvinge dcr

Regeerings-beftellinge , Lyften der Regeerderen , Hand-
vellen en andere zaaken , welke de beftieringe dezer

Stede betreffen , te laaten volgen : dagt ik niet , dat

200 lang een tyd verloopen zoude , eer ik aan dezel-

ve myne belofte zou konnen voldoen.

Maar men hoopt alles van den toekomenden tyd ;

fchoon men doorgaans van den voorledenen niet vol-

daan is. My is dit ook wedervaren. Want hoewel ik

de materialen doe al gereed had , en dus hoopte , die

binncn cen bcknopten tyd te zullen in ordre brengen,

ben ik in de bcwerkinge van dien voornamentlyk ver-

hindert , door eene taaye ongezondheid en knagende

pynlykheden
,

jaaren lang ondergaan , en waarvan ik

2elfs weinig uitkomft zie. Die ik ook niet melden
zoude , dagt ik niet , dat ze my billyk zullen ontfchul-

digcn by alien , die weetcn , wat het inheeft ernftig en
geduurzaam bezig te zyn met een pynlyk lighaam ,

zondeiling in jaaren , die al den naam van ouderdom
dragcn moetcn.
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. Ik bcii niettcmin ten eiiide gcraakt van 'c gccii ik

gcmecnt hcb wezcntlyk tot myn beliek le gehoorcn. En

hoopc nu , dat ik zal bctoogt hcbben , 't gecn ik voor

had ; namcntlyk dc gcftaltc der aloudc en hcdcn-

daagfchc Magillratuure. De aanzienlykhcid dcr Bailliuwcn

en Schoutcn , van dc cerfte tyden af , wannecr 's Gra-

vcn-Hage mcer gelieft als geagt wierd. De wiflel-

valligheid , welke dczc Regceringe ondergaan heeft , eer

zc erlangdc dat vaft bcftel , waar toe ze thans gcraakt is : dat

niet wcinig toebrengt , cm Mannen van deftige Familieii

aan te moedigcn , om dezelvc Magiftratuure , zoo wel als

van die der groote Stedcn te zoeken. Waarby ik ook

gcvocgt hcb 't gcen in opzigt van de oVroedfchappen

en Rykdommcn en derzelver vermogen in onze Ste-

dcn , mitsgadcrs de bczorginge der ouderlooze Weezen

voormaals plaats had ; bencvens de beginzclen van on-

ze Weeskamers , in hct algemeen , en die van 'i Gra-

ven -Hage in 't byzonder , met alle de my voorgekome-

nc Ordonnantien van dezclve. Wyders mede hoe , en

wat men , tot voorkominge van bedrog zegelde , in ty-

den , waarin lees - en fchryf - kunde , zclfs onder gocde

burgers ongcmcen was. En meer andere zaaken , wel-

ke ik hier ,
gelyk in 't voorige Dcel , uit oude Hand-

veftcn , Charters en byzonderlyk mede uit de Mcmoria-

len van den Hove van Holland , heb getragt klaarder

te bewyzen , als , myns weetens , tot nog toe gefchied

is.

En men zal in dit Dcel weder vinden ecn gctal van

ruim twee hondcrd vyftig Authentyke Stukken, die, bo-

ven dc geringer gcdecltens van andercn , waaruit ik me-

de bcwys gcnomen hebbe
,
geheel , of voor het grootfte

gedcclte , voor 't eerft hier ter drukperfTc gebragt zyn

;

onder icder van welke ik , ter beveftiginge van derzel-

ver egtheid en ontwyffelbaar gezag , naaukeurig heb aan-

getekcnt hct Rcgilkr , waaruit icder dcrzelve door my
gctrokkcn of imniers te vinden is. Bchalven dat dczelve

my



mv f''clcg;entheid hebben verfchaft tot vciTcheide aanmcr-

kingcn , wclkc ter ophelderinge onzcr oudhcden verflrek-

ken zullen , dog waarvan ik alhier geen verhaal maken

zal. £n nadien alle die de oudhcden der middel-eeuwe,

ganfch onvoorzien van goede SchryverS , nafpeuren , hoe

langs hoe meer ondcrvindcn de nuttigheid der oorfpron-

kelyke Handelingen , Adten , Hantveften , cnz, , waarvan

de gcduurige zorge der geleerden , in het opzoeken en

uitgeven van oude Charters , en het verklaaren derzelve >

onwederfprekclyke getuigenilTe geven , hoop ik iets ver-

dicnt te zullen . hebben by myne Landsgenooten , door

het aan den dag brengen van ontrent vyf honderd tot

nv-^g toe onbckcndc Stukken , al had ik het geluk niet,

dat myn eige arbeid de goedkeuringe der Kenners mogte
gcvv'innen.

Eindelyk heb ik ook agter dit werk gevoegt de Coflu-

men van den Hage , bevoorens door Gysbert de Crctfer vol

misdellingen en drukfouten uitgegeven , dog nu door my

.

tegcns andere affchriften nagezien , vermeerdert met on-

uirgegevene , mitfgaders door aantekeningen op veele

plaatzen verftaanbaar gemaakt.

Ik weet wel, dat veele die aanzien , als waren 't beu-
zelingen. Op wat grond , is my nog niet gebleken. Zy
komen in 't algemeen uit op byna gelyke Coflumen , hier

te Lande eertyds in gebruik geweeft ; eenige zelfs nog niet

geheel verdweenen. En waarom , zoo men onzydig han-
delcn wil , zoude niet zoo wel gelooft werden , dat te
dien tyde , in 'i Graven -Hage ^ zuike gevvoontens voor
regt gchouden zyn geweefc

, wanneer Magiftraats-perfoo-

non , Secretariilen
, f Taalhiiden , enz. , in vereifchten

getale daarvan getuigen ; als men het voor bewezen regc
houd , 't gcen van dien zelven aard , en met geen meer-
dere picgtigheden belegt , voorkomt onder de Coflumen
van andere Steden of Didriaen

; gelyk de Handveflen,
Keuren

, cnz. der ..Stad Amflerdam defwegen aanmerkelyke

voor-
• t Procureurs.



voorbccldcn nan dc hand c;cven. EG;ter heb ik iilet voor,

dcrzclvcr agthaarhcid alhicr breeder re bcweeren. Dae
oordcel blyve aan de Rcgtbank. iMaar die de Ikfchry-

vingc van ^cn Hage zullen gelievcn tc lezen , zullen ook

tcflfens zien , dat ik verfcheide , en al goede omftandighe-

den de Regccringe betrclfende , uit die. zoo zeer veragre

Codiimen heb opgeheldcrt, cenige Bailliuwcncn Schouren

onrdekc, en vooral vcele Burgemecdcrcn , Schepenen
,

Vrocdfcliappen, cnz. van vrocge jaaren , daarin gevonden,

die iknietweer, dat men elders ontmoct. Datwasgenoeg

voor my , om ze , met goeden grond , ngter dit werk te

plaatszcn.

Dit is , 't geen ik vooraf kortelyk te bcrigten hcK Ea
ik wenfch, dat deze verzamelinge mogc erlangen de goed-

ketiringe van zulke, aan welker oordcel ik my gaarne zal

gcdraagen ; kundige namentlyk en onzydige onderzoekers

van onze Vaderlandfche Cofiumen en gebruiken , die de

waarheid wel zekerlyk een gunftige hand zullen bieden.

Vaart wel.

Gefchreveii in (len Hagi

dm 14 Septemb. 1739.

m,^-^'-^
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KORTE INHOUD
D E R,

HOOFT-STUKKEN.
XXVl^H HOOFT-STUK.

HEt Bailliuws en Schout -J[mpt 'can den Hage meejl door een , zomtyds

door tivee perfoonen hedient. Aanzien en magt der Bailliuwcn, 0/2-

dirfchciden 'vermogen van den Bailliuw en i:an den Schout. Eer'igt van
de oeffcninge der Crlmineele Jurijditiic in den Hage. roorregten en luifler

der Baiiliuwen. LjJIe dcrzehe zcdert den jaare mcccliv. bladz. i.

XXVII.

Van den Schout van 'j Graven -Hage , voanneer die pleeg te zsn een

byzonder perfoon , en vsaarin zyne bedieninge beflaan hebbe. fan den,

Schout van Scheveninge , die aangejlelt vuerd door den BailUu van den
.Hage. Lyjle der geene die het Schoutjcbap van, den Hage hebben be-

dient afzonderlyk van het BaUiaJ'chap. 56.

xxviii.

De inftellinge van Burgemeefleren bier te Lande in V algemeen jonger ah
die van Schepenen. Eerjle inflcUinge van twee Burgemeefteren alhier

i/71559. Een derde ini'^gi. daartoe gevoegt. Derzelver Injlrutlie. Ma-
giflraats-beJlelUnge alhier, u^anzien en voordee/en der Burgemecilcren. 6^.

xxix.

De ond/le Magiftratiiur alhier , die van Schepenen, al bekend in 131 1.

Magtiginge derzelve in 1325. cm met 's Graafs Hofmeejier Keiiren te mogen
maken. Oudtyds aangejlelt door den Baillimv , zander bepaalinge van tyd

,

tot dat by Hantveft van 1407. de tyd der aanjlellinge en V getal der

perfoonen hepaalt is. Fereijibte hoedanigbeden am Schepen te konnen
zyn. Bevoegtheid om eene nominatie te maken door de Staaten bevejligt. De
Schepen van Scheveninge ivaarfcbynlyk al in 1407 in het Gerecht
geplaaljl. Zyn aanzien voormaals grooter als jegenwoordig. 71.

xxx.

De opkomfl der CoUegien van Raadcn of Vroedfchappen onzckcr. Wie
door de Rykdommen /« de Stcden verflaan wierden^ en ivat aandeel die

hadden in de beflieringe van zaakcn. Ollrooien tot bet getal en verkiezinge

der Vroedfchappen behodrende, van tyd tot tydeenigzintsverandert. Van
het ampt -der Vroedfchappen in ''t algemeen ; en byzonderlyk der Haagfche.
Verminderinge van derzelver vermogen in 1 560. 84.

^ * 2 XXXI.



KORTE INHOUD DER ' HOOFT -STUKKEN.

XXXI.

TVaanicm!n<!:c dcr hedieninge /o/^j^/Treforierfchap hehoorende. Onzekerywan-^

necr afzondcrhke Treforiers in den Hage zyn gejlelt. Hun gctal en bet doen

V(iH der zehe'r rcken'ingc. Rcgulcringc, hoe en, imr ii'kn dezekr jnarhks te

doen. IVanm'cr en h 'xien dc Treforiers te vcrkiczen^fils mcde derzelvei- In-

jlndlic. Jni^'y6. opecngebragt ,die naby deJVet aangejitllwerd, Bladz.95.

Xanm-Lxfle der Burgemceftcren , Schcpenen , Vroedfchappen en Treforiers

van VGravenhage, viitfgaders HiJIoricIe aan-.vyzinge der irranderingen in

de nominatie en aanJlelUnge vmi de Magijlraal ge-vallen. 99.

Naam-hfle der Perfooncn, die bet Klerk- of Schryf-Ambagt, ttu bet Secre-

tarisfchap van den Hage bekleed bebben zcdert denjaare 1350. 179.

• XXXII.

Ondcrzoek^ ii-anneer de Wees - Meefteren bier te Lande., en nvel inzonderbeid

in 'j- Graven-Hage zyn opgekomen ; Over ivien zy zyn gtjlelt ; en -iVat van

dcrzc/ver bcivind en verrigtinge zy. 187.

Ordonnantic van de Weeskamer, en AmpUatien en Alteralien van dien. 193.

Xaam-Lyjlc der Wees-Meefteren van VGravenhage, zedert 1480. 215.

XXXIII.

Van bet Zegel van V Graven-Hage, en de zege/inge a/daar, mitsgaders van

bet JFapcn dcrzclve Jlede.
^

22 r.

XXXIV.
llet Colkgie van de Societeit ivannecr en by iveike gclcgenthcid albier is opge-

regt ; uit ivat Leden bet zelve bejlaat ; eit ivat zaaken onder defzelfs bebee-

ringe en bejfieringe, ah mede 'H'at ampten ter bcgevinge van V gemelde Col-

kgie bebooren. 234

XXXV.
Dc Kecring-en Ainbagt docnde Gildcn , en andere Broederfcbappen in den Ha-

ge , boe bejlaan. U^annecr dczelvc aldaar zyn opgekomen , onbckent. Mad-
den in voorige tydcn baunc altaarcn in de St. ^Jacobs Kerk. Jaar-pcnninky
en ondcrfcbeide benaaminge der Gildcn.

'

284.

Privilegien, Handvejlen , OBrooien en Placaaten; als mede Keuren, Ordonnanfieny

Refoiutien en Sententien van den Hove van Holland; mitfgaders Giften,

Commiffien , JnPruUien en andere voornaame Alien , betreffende 'i Graven-
Hage en dejzelfs JurifdiHie, dienende mede tot Bylaagen. 293.

Korte inboudder Handveflen , Privilegien ^Oifrooien , Placaaten en Ordonnantien ,

mitfgaders C.ommifjicn , Refoiutien en andere voornaame Stitkken , zoo in V iverk

(lis daarna by vcyzc van Bylaagen afzondcrlyk in V gebeel gedrukt ; gejlelt

na de ordrc der jaarcn. 497
•

Cqjlumcn van ^s Graven Hage. i.

BE-
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BESCHRYVINGE
VAN'

'sGRAVENHAGE.
^|fi» ^is*m^ ^is» €*» «iJ» €!« sfl^ «fi2»^s^m^^i^€§«^1^ ^is*^i^

XXVI. HOOFTSTUK.

He( Bailliuws en Schout-ampt van den Hage meejl door

ecn , zojntyds door twee perzoonen bedient. Jtanzien en

magt der Bailliuwen. Onderfcheiden vermogen van den

Bailliiiw en van den Schout. Berigt van de oeffeninge der

Crimineele Jurisdidie in den Hage. Voorregten en lidfter

der Bailliuwen. Ly/le der zelve zedert den jaare 1 3 54.

[A dat wy in het eerfle deel dezer onzer Befchryvinge

van 's Graven-Hage, als in een Tafereel hebbenten
toon geftelt , en daarinne , zoo verre de gering-

heid onzer kennifle heeft toegedragen, aangetoont

deszelfs opkomfte , vergrootingen , benaaminge, en
hoe het by de Lands-Heeren van tyd tot tyd is aan-

gemerkt geworden ; als mede deszelfs vermakelyken Hand en gele-

gentheid, zoo buiten als binnen; deszelfs overheerlyke gebouwen
en pragtige huizen , zoo tot den Geeflelyken en Werreldlyken
Itaat, als tcrinwooninge veeler aanzienlyke en hoogverhevene Per-
zoonaadjen gelchikt ; en verders al 't geene deeze zoo glansryke

plaatze alomme vermaart maakt ; zoo (taat ons vervolgens in dit

tweede deel te verhandelen op wat wyze dit overheerlyk Lighaam
geregcert en beftiert vverd ; als mede met wat Handveflen , Privi-

legien en andere vocrtreffelyke Voorregten de ingezetenen door de
Graaven en 's Lands Hooge Overheid begunltigt zyn geworden j

vvaarinne wy dan voor eerlt zullen aanmerken uit wat Lcden de
Haagfche Regeeringe te zamen is gellelt.

Want 't is onder alle, die de kennifle van Landen en Steden
zoekcn, voor eene bekende vvaarheid aangenomen, dat het befte

en edellte gedceltc van dien daarin is gelegen, dat men weete hoe
de Magiih-aaten van ieder Land beitaan, welke derzelver magt en
waardigheid zy, en waartoe dezelve ten dienite van het gemeen
zyn verpligt , zoo ten opzigte van het Staats-beftier, als ook ten

aanzien van de handhavinge eener ongekreukte geregtigheid, zoo
wel den armen als den ryken. Hoe de Befchryvers van eenige

Landen kundiger waren van hunnen pligt , hoe zc ook meerdcr
werks maaktcn van dc geiValte der regeeringe te ondcr/ocken en

//. Deel. A voor
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voor te dragen; en men vind nnamvlyks eenig gcdccltc van dcr-

zelver gefchntten zoo uitvoerig bchandck, als hec gccne deze zaa-

E<^ter zal het onsvverknietbehoeventc zyn, in het breede uitte

leeacn, wat het ampt zy van een Hailliu, Schout,Burgemee{ter ot Sche-

pen ; want dat is in het algemeen overvloedig bekent. Maar wy
/ullcnalleenpogenaantevvyzen, vvanneer m s Graven -Hage die

ampten hebbcn beginnen plaats te krygen, en wat daarontrent, on-

zcs aetens, in het l:)yzondcr ikat aan te merken. Ket geen wy ons

eetei niet vermeeten te doen met die netheid , dat wy het juill be-

gin van elk Lid der regeeringe zouden weten aan te toonen: want

alle die ooit eenig gedeclte onzer Vaderlandiche Oudheden on-

derzogten , weeten hoe onbezonnen het zoude zyn zig des te wil-

len vermeeten. Maar hier voor durven wy blank llaan , dat wy
niets als zeker zullen voortbrcngen , waarvan wy niet duidelyk be-

Icheid gezien hebben. En nadien 'cr in het opdelven van begravc

oudheden altoos eenige plaats aan giiiingen moet werden overge-

laaten zoo zuUen wy dezelve altoos van bevonde waarheden on-

derfcheiden.

Om van de byzondere Leden der Haagfche regermge te fprc-

ken, eifcht de ordre, dat wy eerll gewagen van den Bailliuw
enScHOUT, welke twee ampten, fchoon merkelyk verlchillende

in magt en waardigheid, wy egter bevinden, dat niet alleen in dc

eerile tyden , maar tot in de vyttiende , ja zelfs nog in de zellien-

de eeuw , en wanneer de Hage nu van een Dorp, reets tot een

Vlek was uitgedegen , zomtyds door een en den zelven perzoon

,

en dan weder door twee verlcheide perzoonen zyn bedient gewor-

den, (a) 't geen niet zeldzaam is , en nog heden op vecle plaat-

zen gebeurt. Maar vreemd is het , en in het byzonder aan te mer-

ken , dat in de vroegite tyden , waar van men de heugeniffen heeft

over behouden, de Graaf het Bailliuwfchap van den Hage heeft

doen bedienen door iemand , die daarenboven eenig andcr ampt van

meerder aanzien waarnam , waarvan wy vermoeden de rede deze

te zyn geweelt. Dat aan de eene zyde het gering gctal van onver-

mogende Buurluyden zoo weinige zaaken uitleverde, dat de Bail-

liu van dat ampt alleen niet zoude hebben konnen beitaan ; en dat

aan de andere zyde egter de Graaf heeft gewilt , dat de Bailliuw

van een ftreek en plaatze, daar hy zelfmeeltzyneHerbergehield,
- en welker ingezetenen hem en zynen Hove veele dicnilen, en on-

der anderen die van den aanvoer der proviande fchuldig waren

,

zoude zyn een man van aanzien, en door wiens beilel de behoef-

tcn

( rt ) Zie hierna de Lyfte der BaiHiuwen en Schouten. En derhalven twyffcl

ik of het wel juift is 't geen men vind in 't Berigt van den Hove van Holland,

P^S- 33- ^^ vyeten , dat de Scboiit m den jaare 1370. Bailliii. zoude zyn gehccten.

Want daar uic zoude ligt iemand befluiten , I. dat voor derden honderd ze-

\-cntig de benaaminge van Bailiiu ontrent den Hage geene plaats zoude hebben
gehad. II. Dat alleen, als by misbruik, aan den ChUcn Schuiit van den Ha-
ge, de hooge titel van Baill'm gegunt, of by hem gcnomen zoude zyn; fchoon
hy het wezentlyke van dien, de crimincle regtsvordcringe , niet zoude hebben
jjehad. Egicr zal het tegendeel , in opzigte van beiden , blyken.



'sGRAVEN-HAGE, XXVI. Hoofts. 3

ten van den Hove des te gemakkelyker zouden konnen werden
vcrzorgt.

Dog welke cok daarvan de rede zy geweeft , het fchynt voor Onsre-

eerlt, dat 'sGraafs Hofmeeller in den tyd van Graave W'tllem den twyffelc

derdeti het ampt van Bailliuvv van den Hage heeft bekleed , dewyl ^<,gSs^
de gcraelde Graaf by Handved van den jaare dertien honderd vyf Hofmee-
entwinrig(^) door den zelven Hofmeeiler met de Schepcnende- ftcr.

de doen het geene in die tyden , zoo lang een plaats geene Jiurge-

meeileren had, eigentlyk was het werk van Baiiliu en Schepenen,
of 00k van den Schout en Schepenen. Zeggende namentlyk , „dat
„ wi onfen lieven en getrouvven luden uter Haghe alfulke gratie

„ gedaan hebben , dat die Scepen uter Haghe med onfen Meyfter
„ uter Haghe, die onfe Hof aldaer verwaert, maken mogen voir-

„ boden op wyn , op broet , op bier , op voeder coirn , en op voy-

„ der ten paerde, en alfulke Coere en Voerbode als fi maken ful-

„ len, foe wie die brake, die verboerde tieghens ons drie pond
„ Hollants, alibe dicke als hi et dede; Voert zoe wat Keuren dat

„ die Scepen med onfen Meylter van onfen Hove voorfz. maken
„ fullen op vveghen , op Itraeten en op weteringhen , die houden wi
„ gellade, enz. Behalven dat niets van dat alles den dienfl van
het Hof in het byzonder was betreffende, zoo wierd in der waar-
heid door dat Handveit aan den Hofmeelter met de Schepenen van
den Hage gelaaten het beftel van genoegzaam alles, wat indie klein-

heid van het Dorp kan werden gerekent te zyn geweeft van het
vereifch der Burgerlyke beltieringe ten dienlle der Buurluiden.
Want het is kennelyk ,dat het keuren over lyftogttot onderhouden
van de leden der gemeenfchap, en over wegen, llraaten en wete-
ringen , tot gebruik en gemak van de ingezetenen , zaaken zyn die

onder de allereerfle noodzakelykheden van een gemeenfchap mo-
gen getelt werden. En het zyn zodanige zaaken, die tot het be-
Itel van de Magiftraat behooren, en 00k naderhand aan Baiiliu,

Schout en Schepenen zyn aanbevolen geweeft. Want by het zesde
artikel van de Inflruftie, (f ) welke in den jaare vyftien honderd
zellig voor dc als toen nieuwelyksgeiteldeBurgemeeltersvan'sGra-
ven - Hage wierd gemaakt , werd onder anderen geordonneert

,

„ dat die Baiiliu, Schout, Burgemeeileren en Schepenen by advy-
„ fe van den Vroetfchappe, als 't noot was, zouden maeken gene-
„ ralicken alle de Keuren en Ordonnantien de Politie en 't welvae-
j, ren van den Hage aengaende , als op den Brand en Brandfchou-
j, we, de befchouwinge van de Straeten, Plaeten, Wegen, Ka-
„ den, buiten en binnen den Hage , op 't Brood, Coorne,Vleyfch,
„ Vifch, Bier, Wyn, ende andere provianden, Coopmanfchap-
„ pen, Maeten, Gewichten, en diergelyken, Itellende daar op
„ alfulke boeten en breucken, groot en kleyn, alshenluydengoet-

„ duncken zoude, ende als tot hier toe by den Baiiliu , Scout en
„ Scepenen van den Hage gedaen es geweeit. Invoegen dat al-

daar werd gezegt door den Baiiliu, Schout en Schepenen gekeurc

te

(^) Hierna in geheel gedrukt onder de Bylaage, No. I.

(0 Zie deze In{lru(5lie hierna onder de Bylaage. No. XLVI I.

//. T>eel, A t-



BESCHRYVINGE van

Danrna
door den
Rent-
Mr. van

Noord-
Holland ,

die uit

dicn
hoofde
ook Bail-

liu van
den Hage
was.

Zyn mage
en ver-

te zullen vvcrdcn bovcn veelc andcrc laaken meer , ook over die

poincen, wcikc in het gemekie Handvell vandcnjaarcdcrticn hon-

dcrd vyfcn tvviniig werden gellelt onder het gezag van den Hof-

mccllcr ende Schepenen. '/-ulks dat Schepenen wevdcnde geoc-

tro^^eert, omme met den Hofmeelter te keuren, zonder dat eenig

gewag van Bailliu of Schout word gemaakt , ( alhoewel het zeker

IS, dat 'er in den jaare dertien hondert zeltien al een Schout in den

Hao^e was ,
gelyk hierna onder het Hooftftuk van den Schout na-

der\al werden aengetoont
,
) daar uit aftenemen is, dat die Hof-

meeiter de fun die van den Bailliuw en Schout in deze hecft waar-

genoiren.

Dit noemden wy nu wel een giflinge, om van een zcer oude en

ongewoone zaak niet al te fterk te fpreeken, maar 't fchynt oBseg-

tei'toe, dat die gillinge genoegzaam tot een vol bewys werd ge-

bragt , als men overvvcegt dat 'Philips 'van Leydcn , Iprekende van

de tyden der Hertogen fVillem en Aalbert van Beyeren , die hy be-

leetde (</), dat is van den jaare derthien honderd vyftig af en ver-

volgens tot in derthien honderd tagtig duidclyk gewaagt van den
Bailliu van den Hage (<'), maar teffens ook getuigt (/), „ dat

„ voorheen de Rentmeefter van Noort-Holland uit kragte van het

„ zelve zyn ampt pleeg te zyn Bailliu in den Hage , alhoewel (zegt

„ hy) by onze tyden die twee (ampten) gefcheurt en gefcheiden

„ zyn , en milTchien qualyk , dewyl die aaneenhegting is uitgevonden

„ geweeft , en ly door de zamenvoeginge van wedden verknogt

J, wierden, op dat de Heer-dieniten te ligter aan den gewoonen
5, Paleize en des Graven Hove zouden konnen werden gedaan en-

3, de de bedieninge van de algemeene behoeften eneetwaerenniet

„ verdeelt zoude zyn. Waaruit te zien is , dat 'er al voor zyne
tyden een Bailliu in den Hage is geweell , en dat die Bailliu was
de Rentmeefter van NoorthoUand, een Amptenaar, toen enzedert
altoos van meerder aanzien, als de kleine omtrek van 's Graven-
Hage in die tyden fchynt vereifcht te hebben , indien niet de Gra-
ven daarvoor een byzonderc zorge hadden willen dragen.

En dat het Bailliuwfchap van den Hage in die tyden door een
aanzicnlyk Amptenaar is bekleet geweeft , waarvan het eigentlyk

zynen luilter had , zal aanflonds nog nader daaruit blyken , dat

wanneer het Bailliufchap van het Hofmeefterfchap of van het Rent-
meeflerfchap van NoorthoUand gefcheiden was , het zelve dan is

gegeven geweeft aan perzoonen , vvelker benaminge iets gerings

medebrengt , en te kennen geeft , dat men die aan den anderen
Amp-

I
(i) Hy fiad in 1379. zyn huis en wooning alhier in de Papenflraat en flierf

den 6. Jiinii dertien honderd tagtig te Utregt.
(c^ In zyn tradlaat Ae Cwa Rcipubl. Cafti LXXXF. pag. 297.

(/) Cafii XXXII. pag. 93. Deszelfs woorden zyn weder zeer aanmerke-
lyk : yJliiul ct'iam cxcmplum ponas , ttt qui ^— —•. Fcl qui receptor fit in aliqnibus

partibus co ipfa Balivus habeatur in certo loco , ut ejfe confnevit de Reccptore Nurt - Hollan-

die
,

qui eJfe Balivus eo ipfo confucvit in Haga , licet temporibus nojlris quamhque ilia dm
fecla fint Q feparata

., ^ furjitan male , cum anncxitas ilia adiwjenta fuit ^ Jripendio-

rum amjungcbantur copula, ut fervitia dominica facilius folemni Palatio S Coillitis Cmi(S
adhibitentur , nee de coinmodis t^ anmnis publicis divifafnret adminijlrmio.
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Amptenaar hecft willcn ondcrvverpen. Dus wierdin denjaareder-

thien honderd zcs en vyftig door Hertog JV'tlkm van Beycren het

Bailliufchapvnn den Hage op aanpryzinge \mHQQ\- Clayfe den Hert

,

Prieltcr en Rent-MecitervanNoorrholland bevolenaaneenenG^vj-

ken van jimmers {
g')

, dog met zoo weinig gezags , dat hern de
Hertog belall „ dat hi eenen Scoute zal zetten in 't Hageambocht,
„ foe wien onfe Rentemeefter wil, mitsgadcrs alle ambochten die

„ tot 'er voeriz. Bailjufcip en Scout-ambochtbehooren,alleScepcn

„ tefetten, Kerkmeylters, Heylich Geeftmeeiters , Boden ende
„ andere dienflen ; dat hi dien fal ietten , ofdoen , aendoen en
„ vernicuwen alfoe dicke als 't oirbaerHc es ende ct onfen Rent-
,, meelver voeriz. oerbaerlic dunken zal. Zulks dat wel de voorn.

Ghysken den naam droeg van Bailliu, dog dat de klem en luiller

van het ampt was in handen van den Rentmeefter van Noorthol-
land, 't geen het verhaal van ^Philips van Leyden grooten nadruk
byzet. En de rede waarom niet Heer Clays den //<?r^zelf hetBail-

liufchap bediende , doed zig van zelfs daardoor op, dat hy een
Priefter zynde niet konde bedienen een ampt , waarin hy zoude
konnen verpligt zyn geworden, orame te vorderen verbeurte van
Jid of lyf , en zulks het vergieten van bloed te eyfchen , dat den
Geeltelyken niet geoorloft en is.

Wanneer 00k Hertog Aelbrecht van Beyeren-, als Ruwaart in het
jaar derthien honderd vyf en tzeventig {h) den Schepenen en Schot-
baare luiden in den Hage veroorlofde zelf hun fchot te zetten en
den Schepenen om zelf het te innen, zoo gaf hy teffens bevel, niet

aan den Bailliu van den Hage, maar aan den Rentmeefter van Noort-
holland, om van de onwillige zulks uit te panden door zynen Bo-
de, 't geen al mede doed zien, dat den zelven Rentmeeiter wierd
gelafl te doen, dat anderzints zoude zyn geweefl het werk van den
Bailliu, indien 'sGraven-Hage als toen een afzonderlyken Bailliu

gehad hadde.

Terwyl wy nu bewyzen,datvermoedelykeer{t 'sGraafsHofmee-
iler, en zekerlyck daarna de Rentmeeiter van Noortholland zyn
geweelt Bailliuvven van 'sGravenhage , zoo is te gelyk gebleken,
van wat tyd af men kan vail ttellen , dat 'er iemand geweeft is, die

het Schoutampt of Bailliufchap oeff'ende, namentlyk van de tyden
van den goeden Graave IVillem af. Dog wy durven niet bepalen,
wanneer een Bailliu is aangeilelt voor de eerllemaal , hoewel in een
Handvelt van Hertog WUlem van Beyeren den vyfden van diennn^imf

(/) en zynde van den jaare derthien honderd vyftig woordelyk
van den Bailliu van den Hage gcmelt werdende , en blykende dat

Adam van Ber'-jvairde in derthien honderd vier en vyitig ( ^ ) en
Ghysken van Ammers in derthien honderd zes en vyftig (/) Bailliu-

wen

Stelieen
Sublti-

tuic, als

hy ccn
Geefte-
Ivkper-
foon was.

Dogb!y-
V ende tie

klem van
de regee-

ringe in

zyne han-
den.

Te zien

in Ghys-

ken van
Ammers.

Onzcker
wanneer
voor de
ccrfte-

maal een
Bailliu is

aange-

ilelt.

Dog zc-

ker ze-

derci35o.

(g) De commiffic van Ghysken van /Immers is tc \'indcn agter het ecrfle ck-el

Bylaage E. E. pag. 839.
(h) 7aq het Handvefl in 't geheel hierna onder de Bylaage No. V.
(/) By Ant. Matthcus ^wfl/. vet. cevi torn. Vl. pag. 105.
(k) Zie in 't vcrvolg de Lyftc der Bnilliwwen.

(/) Zie dezclve Lyftc, die vervolgens de fucceflie der BaiHiiKven al vry vol-

komen zal uidtveren.

J 3



BESCHRYVINGE van

RcJc,
waarom
hctBail-

liufchap

cnSchoiiC

amptdoor
twee pcr-

zooncn
^vicrdcn

vvaaigc-

nomcn.

Adam van
Berwacr-
de , ccn
man van
aanzicn

,

in 1354-
totBailliu

enSchout
gccom-
mittcerc.

P'teterfz

in 1389.

Sellout.

wen zyn gcweelt; uit dat allcs zeker fchvnt , dat van doen af aan

een valt en bekend peizoon dat ampt hccft bckleet gehad.

Wy mocten vervolgcns onder/.oekcn of het Bailjuvvfchap en

Schout-ampt door ecn of door twee pcrzoonen zy bedientgeweeft.

En dit fchynt zeer vlottende en zonder vaften regel door de Graa-

ven of derfelver Gunllelingen te zyn behandelt, na maate dat zy

den Bailliu mccr of min aaniicn , of mcer of min profyts gunnen

vvilden, Kn vvanncer de Ampten van Rentmeeller van Noorthol-

land en Bailliu van den Hage door een perzoon bedient wierden,

zoo is te verraoeden, dat die Rentmeeller het Schoutampt, als te

gcringzynde, niec zal hebben bekleed , maareenenanderenSchout

zal hebben aangeltclt. Wanneer ook de Rentmcefler van Noort-

holland ecn Geeltelyk perzoon was, kon hy het Bailliuws-ampt cm
de bevoorens aangehaalde rede, en het voorbeeld van Heer Claes

den Hert nict bedienen.

Dit kan men niet zien, nog in den brief waarby Hertog W'tUem

•van Beycren het Schryfambagt van den Hage in het jaar derthien

honderd vyftig beveelt aan T'teter WUlem Ifaaks zoon
;
(m) nog in

een verbod (;/) uitgegcven in den jaare derthien honderd zes en
vyftig, ten einde niemand over de Beek of Graften van den Ho-
ve zoude hebben te komen op het Hof. Want in die beide werd
vvel gemelt van den Bailliu , dog zonder eenige andere byvoe-
ginge.

Maar in den jaare derthien honderd vier en vyftig vereerde de-
zelve Hertog j^dam van Berwaerde , een man van goeden aanzien,
en zoo ik meen, zynen Raad en Cancelier (0) met opene brieve

het Bailliufchap uter Hage en Schout-ambagt tot zynen wederzeg-
gen. En de gemclde yidam van Berwaerde moet het niet lange
bedient hebben , nadien uit het hiervooren (/>) beweezene reets

kenbaar is, ^^iGbyskenva^i Ammers in den jaare dertien honderd zes

en vyftig tot Jiaiiliu verheven wierd; en wel zoo dat hy eenenzul-
ken tot Schout zoude moeten zetten als het Heer Claes den Hert
Rentmeefler van Noortholiand zoude welgevallen.

Nopende den tuflchen-tyd tot den jaare veerthien hondertnegen,
is ons tot nog toe niets anders gebleken , als dat eenen Engel Tie-
terszoon in den jaare derthien honderd negen en tagtig tot Schout
zynde aangellelt , om 't zelve Schout-ambocbte te bedriven en te be-

ivaeren onder den Bailliu van den Hage , in den zelven jaare veer-
thien honderd vier door Hertog WiUem, wanneer hy na 't overly-
den van zynen vader Aelbregt aan 's Lands bellier geraakt was,
onder anderen mede in dat bchoutampt beveftigt wierd , in de
Lyftc der Schoutcn breeder te melden. En wy meenen buiten
tvvyftel te zyn , dat toen en vervolgens altoos het Bailliufchap en
Schoutampt zyn geweelt zekere ampten, die zonder aanmerkelyke
tullchen-pozinge , nu door een dan door verfcheide perzoonen

zyn

(«0 Zie zyne Commiflie in \ geheel hierna in de lyfT: der Secntar'iJ[en.

(n) Gedrukt te vinclen in 't eerfte did IF. Hoofjf. pag. 108.
(11) Zie zyne Commiiric in de lyftc der BmlHtnvcii , op 't jaar 1354.

(P) Pag. 4.
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zyn bedicnt geworden, 't geen 00k in 't vervolg (^) nader zal

blyken.

Wydersftaat ons aan te toonen , vvaarinne het ampt van den
Bailliu ten opzigtc van de gcmeenfchap van 's Gravcnhage hebbe
beiiaan gehad. Daar toe zal het niet nodig zyn alhier anxtelyk uit

te pluizen , wat eigentlyk zy van het befchik van een Bailliu , en
vvat het vverk van een Schout; want behalven datfulks vry vvelbe-
kent is , zoo moet 00k dat elders werden nagefpeurt

( r }. Maar men
moet den Schout niet aanmerken voor zodanig een, als menthans
ziet de Onder-Schouten of Schouten ten platten Lande, die geen
commiffie krygen van den Souverein, maar aangellelt werden of
door bezondere Heeren , Leenmannen zynde van den Prins , ofte

ook ouds tyds, voor het verkopen der Ambagts-Heerlykhedenwe-
^ens haar Ed: Gr: Mog: door de Bailliuwen der groote llreeken,
als zyn Rynland, Delfland,enz. plegenaangefteltte werden. Want
van EngelTieterfzi^ zoo even gebleken, dat hy , fchoon allecn-

lyk Schout genaamt, een commiffie van den Graaf haddc. Maar
dewyl deGraaven den Hage aanmerktenals een Heerlykheid> zoo
hebben zy 'er zodanige Amptenaaren geplaatll, als men in hooge
Heerlykheden vind. Een Bailhuw namentlyk, voor zoo veel de
Hooge en Lyfflraffelyke gerigtsdwang aangaat, en een Schout tot
waarneminge van 't geen betreft de middele en laage gerigts-

dwang.
En dit verbeelden wy ons, dat in het algemeen zoude mogen

werden valtgellelt, tenwaare men gezien hadde, dat door de Hee-
ren Raaden van den Hove in der zelver Berigt {s) I'i beweert ge-

worden, dat h€t Geregt van den Hage voor denjaarederthienhon-
derd zeventig niet zoude hebben gehad eenige lyfflraffelyke ge-
rigtsdwang : en dat zodanig een flellinge in een uitvoerig werk ge-
maakt, verdient naaukeurig te werden overwogen. Want behal-
ven dat hier vooren (?) is gebleeken, dat al in den jaare derthien
hordert elf, dat is maar zes en vyftig jaaren na de dood van Ko-
ning Willem werd gefproken van Schepenen van den Hage , en
2ulks wel mag gezegt werden, dat die ade aan de gemelde Hee-
ren Raaden niet bekend zynde geweelt , de inllellinge van den
Schepenrtoel van den Hage veel te jong aan dezelvc Heeren moet
voorgekomen zyn , wanneer by het gemelde Berigt {v) gegift
werd, dat die wel honderd jaaren na de dood van Koning Willem
eerll plaats zoude hebben gegrepen. Zoo geeft de benaminge van
het Baill'mfihap uter Hage, 't welk in de bereids aangehaalde com-
miffie van Adam van Berwaerde al in den jaare derthien honderd
vier en vyftig voorkomt , vry eenig bedenken , dat de Schepenen
van den Hage als doen ook wel zouden mogen hebben gehad Cri-
mineele Jurisdidie.

Dog

( (]
) In de Lyllen der BaiWwwcn en Schouten hieragtcr te voegen.

ir) Men zie hierop na Spelman , du Cange , en aiidere Schryvers.
{sS Fag. 10.

(t) 7. Deel. VI. Hmftft. pag. 174. en BylaageYjals mede hierna onder hec
XXIX. Hooftfl. van de Schepenen, (v) Pag. 8.
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Dog hoe groot ook zoude mogqn 7,yn de waarfchynlykheid

,

vvelke 'er ontllaat uit de aanllellingc van ecn Amptenaar , die de

hooge en criminele Regtsvorderinge kondc oefienen , die waar-

jchynlykheid bewyfl egtcr in gcenen decle, dat de Schepenen van

den Hage ook zouden hebben gehad het vermogen, om met den

Bailliu in zodanige zaaken te regt te zitten. U ant het volgt geen-

zints, om dat er een Bailliu is geweelt, dat daarom het Geregt

ook hooge en criminele Jurisdiflie zoude hebben gehad , maar in

legended is bekent, dat de Regters (•x') van eens Bailliuws Hof
of Vierfchaar in de Bailliufchappen en opene plaetzen of hooge

Hecrlykheden eigentlyk zyn, niet Schepenen, maar Welgebooren

Mannen. Kn zoo bevind men ook dat de Bailliu van den Hage

met zodanige Welgebooren Mannen alhier Qx) mcde te regtheetc

gezeten , en dat dezelve nog tot ontrent den jaare veerthien hon-
derd

(to) H. de Groot, InW. tot de HoJl. Regtsgel. I. Boek 14. Deel aa.n 't einde.

S. van Leeuwen, Roomfch-Holl. Rcgt. I. boek 2. deel No. 25. en 9. deel No. 16.

( .% ) Dit is kennelyk uit verfcheide Sententien , Appoin6lementen en ande-

re A6lens , vvaarvan wy 'er flegts drie ter bevefliginge alhier zullen bybren-

gcn : als e'erfl een Declaratoir , vi^aarby het Hof voor goed verklaart het vry

gelei door den Bailliu van den Hage verleent aan eenen , die een manflag in

Brabant hadde begaan , dog dewelke egter by den Procureur Generaai was ge-

apprehendeert. „ Waarop die vrienden van den voorfz ^an van Corel verant-

„ woirden en feyden , hoe dat Heer Evei't Bajlaht van Hollant , Bailliu van den

„ Hage, men defe faeken mitten Mannen van den Lande die kennijje toekhoeren zoude

,

„ indien datter misdaen wair
,
gelyc die claegers feyden , den voirfz J'an van

„ Corel goet , vry , vafl en zeker geleyde gegunnet en gcgeven hadde , &c.
zynde van den xx. April veertien honderd agt en veertig

; geregtftreert in 't

Sententie - boek gequoteert A. fol. 67. Ten tweeden een Appoinftement by
het Hof verleent den 1 6. Septemb. veertien honderd vyf en vyftig , waarvan

het begin aldus is luidende : „ By den Hove van Hollant foe is op huyden

„ partyen gehoirt zoe veer yegelicken dat aengaen mach , als Dire Janjz Gla-

„ femaker an die eene , en Joos de Briiyne Bailliu van den Hage , an die andere

„ zyde , roerende der bruecken en boeten van thien ponden , dair voir dezel-

„ ve Bailliu den voirfz Dire alhier verwonnen hadde voer den Mannen van den Lande

,

„ om der quetfinge en leemte wille by hem gedaen aen den perfoon van ^an

„ Kewpe &c. geregiftreert in 't Sententie - boek van den I love
,

getekent E.

fol. 87. En ten derden een Sententie, waarby het Hof zeker proces , waar-

van de Eyflcher , als hebbende twee of drie vonnifTen van Schout en Schepe-

nen van den Hage voor zig , hadde geappelleert aan den Hove , dog waarje-

gens by de Verweerders was gefuftineert 't zelve te behooren aan den Bailliu

en Mannen van den Lande in den Hage , renvoyeert aan den Bailliu en voorfz

Mannen. En waaruit gevolgelyk biykt , dat ter zelver tyd in den Hage w^a-

rcn twee afzonderlyke Vierfchaaren of Rcgt-banken , beftaande de eene uit deii

Schout en Schepenen , en de andere uit den Bailliu en Welgebooren JNIannen.

De woordcn van de gemelde Sententie zyn deze

:

„ Gczien by den Hove van Hollant dat proces declinatoir vuytflaende en
„ hangende tuflchen Dirk Boudinfz cyfTcher an die eene zyde , Geryt Symonjz

„ Deiirwaerder van den voorfz Hove, en Jan Com van Wyngaerden Baiijii van

„ den Hage eyflchende dat renvoy van die Verweerders an die andere ; fpnii-

„ tende ter caufe van zckere huyre van lant , daervan dat de voerfz eylTcher

,, feyde twee of drie vonniffen tot zynen proffyte gehadt te hebben, die by den

„ voirfz Bailliu en Mannen van den Haige niet en hchoeren gereformecrt te ixierden

,

„ rnaer by den voorfz Hove , en weike vonnilfen dat gewefen warcn by den

„ Schout en Scepenen van dm Hage, dairjegens dc voorfz Verweerrcrs die contra-

„ rie
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dcrt zeven en negentig in den Hagc in wezen en in bedieninge zyn

gebleven (y). Endcv^yi, gelyk getoont is, dc Hage door dc zu'.ksal-

Graaven is'aangemerkt als een Heerlykhcid, zoomoetlietookdaar [1^''[,."'^

voor vverden gehoudenj dat aldaar heeft plaats gehad, het geen in
vJer-'''^^

andere Heerlykheden wierde gepleegt, tot dat het tegendeel met fdiaarge-

goede befcheiden werde bctoogr. plaatlt,en

Dit

„ rie fuftineerden mit meer andere feyten en redenen by den voerfz eyfTcher

„ voergefeyt en geproponeerc , ende dairop dat die zelve eyircher vcrfocht te

„ hebben recht en dair van hen!, op huyden dag beteykenc is , over recht te

„ hooren. 't Voirfeyde Hof mit rype deliberatie van Raede ovcrgewegen

„ alle 't gunt dat tot defer materie dicnende was in den naeme en van wegen

„ myns genadichs Heeren en Vrouwen \'an Oiftcnryk en van Bourgondien

,

„ Grave en Gravinne van Hollant, Zeelant en Vrieilant
,

gefeyt en gewyfl;

,, heeft, feyt en vi'yfl voir recht, dat mit recht en veele redenen de voirfz

,, Bailliu dat renvoy van dien geeyfcht heeft, remitteremk dairommc dat berecht

,, van defer faeke vnor den Bailliu en Manncn van den Lande van den Vierfchare van den

,, feken Ba-il/iii, nmme aldair herecbt te ivefen die proceduuren by den voirfz Geryt Sy-

„ nionfz en Dirk Buudyufz aldair begonnen , condemnerende den voirnoemden

„ Dirk Boudynjz in de coflcn , die de voirfz Bailliu en Geryt tot defe inflantie

,, gedaen hebben , ter tauxatie van den zelven Ho\'e. Aftum den xxv. Mey
,, anno veerticn hondert een en tachtigh. 'PrcCent JJJendelft , Ruyfch, IVerve ^

„ Jlmonde, Jmge, Berendrecht , en Mye. Geregiflreert in 't Sententie-boek ge-

„ telcent S. foL 172.

En of we] de voorfz Sententie niet en fpreekt van eenige Criminele proce-

duuren , maar in tegendeel fchynt mede te brengen , dat het gcfchil hebbe be-

llaan in een civile aftie , als fpruitende ter oorzaake van landhuur , zoo kan

men nogtans daaruit \'olkomen befluiten , dat men in den Hage heeft waarge-

nomen zodanjge manier van regcspleginge, als men gewoon was te houden
voor hooge Vierfchaaren , 't zy van llynland, Delfland, enz. of andere Heer-
lykheden, diehooge, middele en laage Jurisdiftien zyn hebbende. Zie S.van
Leeuw. Coftuim. voji Rynland pag. i"] '^. in notis ^. 13. en Merula , Pract. Civil.

lib. IF. Tit. 3. Cap. i. Num. 3. Dog om alle verdere twyffelingen weg te

jienien , die men nog zoude mogen maken , of wcl de Bailliu met Welgeboo-
ren INIannen de hooge en Criminele rcgtsvordcringe alhier hebbe geoeffent ge-

had, zoo kan tot o\»ertuiginge dienen zekere A6le, welkc men geregiftreert

vind in 't tweede Memoriaalb. van Rofe, getekent A. 2. lo. ful. 200. by ons

om derzelver groote hierna gebragt onder de Bylaage. No. XIX. , waaruit te

zien is , hoe de Bailliu \'an den Hage in den jaare veerticn honderd zes en
dcrtig niet met Schepencn , maar met JVelgebooren Mannen heeft geprocedeert
tegens een perfoon , dien hy wegens diefflal gevangen en op de Voorpoorte
( als toen de gewoonlyke gevangen-plaatze van den Hage

) gezet hadde , al-

waar hy zig zelven met eene potfcherf dc keel had afgcfnedcn. Hier toe kan
00k nog dienen een Sententie van den Hove in der zaake van den Procureur-

Generaal eiiTcher tegens Lievyn Cats Bailliu van den Hage , die een van des Pro-

cureur-Generaals Dieners gevangen gezet had, om dat dezelve een van 's Bail-

liuws Dieners vafh gchouden had , tervvyl een ander hem quetfle , 't geen de
voorn: Bailliu beweerde te bercchten mit Mannen van den Lande &c. zynde van
den 22. Odiob. 1477. geregiflr. in 't Memoriaalb. van Sententien gequot. R.
fol. 95. Men voegc hier nog by , zcker appointement , waarby dc Raad ver-

klaart , dat deliften , die in den Hage buiten 's Gravcn-hof gefchieden , ftaau

ter corfettic xdsi \ Geregt van den Hage , mede hierna te vindcn onder No.
XVII.

(y) Cofluim: van den Hage Num. XLVI. pag. 39. dog deze brief of Sen-

tentie werd veel naaukeurigcr geregillreert gevonden in 't kleine francyne Re-
gifter, beruftende in 't Heilige Geeflhuis alhier /W. 454.

//. T>ccl. B



lO B SCHRYVINGE van

daavin

nictSclic-

pcnen

,

ir.nar

Wclgc-
hooren
Manncn ;

'c gccn
{^cduuvc

liceft tot

in 1497'

Hecge-
voelen
van den
RadcPro-
vincaal

nopcndc
hcc Cri-

minccl
wcdcr-
lCi?C.

En aangc-

toonc, dac

het uic

het Privi-

legicvan
Hercog
Aclbrcgt

van 1370.

rietiste

haalcn.

Dit nil voor af aangemcrkt hchbcndc , zoo ftaat vervolgens te

ondcrzockcn dc rede, die den Hecrcn van den Raade Provinciaal

bewoogen hecft, cm in hun ampel Berigt ter neder le llellen, dat

die van den Hase voor den jaare dertien hondcrd zeventig gecn

Criminclejurirdidie, hoe gering die 00k mogc zyn gevvcelt, heb-

ben gehad , maar dat dezelve hen allereell by 't HandvellvanHer-

\.o»Adbrc(^tiz) van den gemclden jaare zoude zyn gegeven ge-

Aveelt ; en wel als toen nog niet volkomentlyk , maar alleen , zoo

vvanneer de Graafof zyne Gcfellinne of zyne Nakomelingen aldaar

niet tco-enwoordig zouden zyn. Eene llcUinge die onzes oordeels

uit het'^meergemelde Privilegie niet wel te haalen is. VV^ant voor

eerlt,zoo werd by hetzelve Handvell in 't minllcniet gedilponeerc

over eenige criminele of hals-ltraffelyke misdaaden; aangezien de

regtsplcginge de Stcden over haare burgers en ingczetenen, zoo in

he't civiel als in het crimineel, al van oude herkommen, gelyk by

het groot Privilegie van Vrouvve Maria van den jaare veertienhon-

derdzevcn en zeventig werd gezegt, heeft toebehoort, alshebben-

de dezelve volgens het regt der natuure en Volkeren in haar zelve;

fchoon de Graaven daarin van tyd tot tyd grooten inbreuk heb-

ben gedaan {a). Weshalven het zelve regt ook doorgaans het

Landregt genoemt werd. En van dat begrip waren ook de Hee-
ren Raden van den Hove al in zeer vroege tyden , wanneer zeby
een appointement van denveertienden Februariiveerthienhonderd

drie en veertig {b ) partyen, die zig aan den Hove hadden ver-

voegt wegen eenen manllag in den Hage begaan , wysden aan 't

Geregt aldaar , dat is aan Bailliu en Welgebooren Mannen; zeg-

gende, „ dat nadien 't voirfz vechtelic op der llracte en niet in

„ myns genadichs Heeren Hof gefchiet is, noch ook niet en roer-

„ de eenige dienll, die mynen genadigen Heere of fynen Dienres

aentreffen mogen , maer flechts gefchiet is van lichten en fvvaeren

woirdcn, die fy mit malcanderen gehad hebben, dat- die voirf&

'Philips en Gillis gebroederen V recht van hoiren dooden breeder ver-

volgen znllen na den Lantrechte , als men van outs van ztilken zae^

„ ken Coflumelic is te doen-, want V voirfz recht een yegelyc fierp

„ genoeg is. De Graaf dan dit in zyn geheel laatende , verleende

aan die van 's Gravenhage als een byzondere gunil, alleen dat nie-

mand , binnen de gellelde limiten aldaar woonagtig , ergens over

eencn doodilag of leemcc zoude werden bedwongen tot het llel-

len van borgtogtC} en onthefte overzulks daardoor den zodanigen

van 't geene, waartoe hy volgens het Landregt anderzints was ver-

pligt; 't geen gevolgelyk niets ten bovengemelden einde uitlevert.

Gelyk dan ook het twcede lid niet anders in zig vervat, als het

llellen van zekere boete tegens vegters en tvviltmakers , 't welk al

wcderom geen criminele, maar llegts een civile adie uitbrengt,

waar

J5

J>

(s) Zie dit Handvefl agtcr het Berigt, onder de Letter E. I. loco pag. 109.

als mede in ons eerjle deel II. Honftji. pag. 71.
(rt) Ilicrop kan nagezien werden Mr Johan Uytenhagen de Myfl. Erf.

Gravel. Bcd'wniugc hi IJolland 10. deel pag. 191. en 192.
(b) Dit appointement hpbbcn wy hierna in 't geheel gephafl onder de By-

laage Num. XYU
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ivanromme ook dc bekeuringe en beteringe daarvan niet aan den
Bailliu, maar aan den Schout enGeregte werd aanbevolen. Want
de Graaf bevindende, dat tegens hct vegten en parlement (f ) ma-
ken alhier in den Hage , tot nog toe geen Itrafle of boete was

geltelt, en dat overzulks die zaaken of ongeflraft wierden gelaa-

tcn, oi ook wel door de Schouten desvvegen knevelaryen wier-

den aangewent, gaf die van den Hage de magt, dat ze zig ten

dien opzigte zouden gedragen na de Keure en boete, die men
te L.eiden tegens de zodanige hadde gemaakt en gedelt.

Wel is waar, dat Hertog AcWrecht deze Itraf-oeffeninge niet

abfoluit en t'eeneinaal aan den Schout en 't Geregt laat , maar
daarby voegt deze uitzonderinge, dat /ys' hem niet zouden bewin-

den , als by ofjyne Gezellinnc of Nacomelingen in den Hage waren :

dog dit had, na ons gevoelen zyne byzondere rede, om dat de
Graaf oordeelende, dat als zodanige onbehoorlykheden voorvie-

len in zyne tegenwoordigheid , deze!ve moeften werden aange-

merkt, als gepleegt tot kleinagtinge van de eerbied enontzag voor

zynen perzoon , en zulks als eene daad , die hem in 't byzonder
raakte, en dienvojgende ook de judicatuure en Itraf - oeff'eningc

daarover toebehoorde , welke hy derhalven alsdan aan zig wilde

behouden. Want men moet alhier wel inzonderheid aanmerken,
dat te dezer tyd de tweelpalt tuflchen de HoekfcheenKabeljaauw-

fche nog in zwang ging, 't geen dagelyks gevegt, twiit en zamen-

rottinge veroorzaakte , om welke te dempen Hertog Aelbregt al

zyn vermogen in 't werk ftelde, en daarom zulke overtreders des

te waarder, als hy of zyne Gezellinne of zyne Nacomelingen zig in

den Hage bevonden , wilde ftraffen.

Maar ten tweeden, zoo men al eens zoude willen onderftellen,

dat 'er eenige Criminele fchikkinge in het meergemelde Privilegie

te vinden zoude zyn, zoo zoude dezelve immers alleen bettaan in

't laatflgemelde point , waarontrent de Graaf de voorfz uitzonde-

ringe aan zig heeft willen behouden , en dienvolgende zoude de-

zelve maar enkel en alleen haare betrekkinge hebben en met geene
mogelykheid verders konnen werden uitgeftrekt , dan tot de te-

genwoordigheid der gemelde perzoonen , en den tj'd van derzcl-

ver verblyf in den Hage ; buiten wclk geval aan de Regeerders
t'eenemaal werd gelaaten de bekeuringe en ftraf-oeffeninge tegens

den geenen, die vocht ofparlement maekte.

Wat nu aanbelangt het Hantveit van Hertog JVillem vanBeyereu Nop; ook
vandenjaareveertienhonderdzeven;daaruitmeenenwyook,datin't uithec

minlle niet en blykt, dat die van den Hage als doen nog geene Crimi- Handveft

neele Jurisdidie zouden hebben gehad, maar dat veel eer het tegendeel ^o^ //-^yl'

klaarlyk daaruit aftenemen is; gemerkt de Graaf by het zelve Pri- hmvan

vilegie aan 't Geregt van den Hage volkomen laat de magt , die 2':>'''^«

het reets hadde, om te vangen alle misdaadigen, zonder onder- ^a'rc^"
fcheid ; dog alleen aan dc ingezetenen als een voorregt geeft , dat 1407.

men niemand aldaar vangen , nog in begteniffe zoude mogen bouden ,

die

(c) Betckent alledci zamenfpraak. liier eifcht dc zin onruftige zamen-
fpraake , kyvagie.

//. T>ed, B z
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12 BESCHRYVINGE van

die z-{^ zelvcH vcrborgen konde te recht te komcn , mit alfoo goede en

ryke itiidcu als by zelve 'jlvis ; zondcr dat nogtans diiardoor aan 't

Gcregt wcid bcnomcn dc magt, om tegcns denzelven cnminelyk

te mogen proccderen, en zodanige liraffc ociibnen, als het na be-

vindinge van zaakcn zoude gocddunken te behoorcn. Uitgezon-

dert, zegt de Uraat, dat het Gcregt niet zoude laaten verborgen

of zjo- bemoeycn met zodanige hreuken die isoy ofonfe Nacomelingen

mit onfer Heerlykheyt Jcbuldig zyn te bcrcgten {d)-^ dats te weten,

nls 's:y of o}ife Herberge aldair tegenwoirdich fyn. Welke misdaa-

den hy "dan vervolgens ook duidelyk en met naamen uitdrukt, ge-

vcnde alzoo met deze uitzondeiinge volkomen te kennen , dat de

rcgtspleginge en {traf-oeffeninge over alle andere misdaaden , en

zelfs ook over deze in zyne afwezenthcid, aan 't Geregt zoude bly-

ven; volgens den bekenden grondregel van hec regt, qnodexceptio

confirmat rcgulam in cafibtis Jion exceptis. En dit is ook t'eenc-

maal overcenkomende met het geene men in een oud geding

voor den Hove van Holland bygebragt vind, te vveeten , dat alle

zaakcn en misdaaden tot den Lantrechte behoeren , wtgcnomen die in

die Lantbrieven en Hantvejien van dien geexcipieert en wtgejtokeu

zyn. 't Welk ook alzoo by den zelven tiove wierd verllaan , by

uitfpraake van den ^s. Mei veertien honderd twee en vecrtig (e^,

en dienvolgende de gevangen , dien de Procureur Generaal be-

vveerde voor den Hove wegens betigte Sodomie te moeten te regt

itaan, aan zynen dagelykfchen en competentenKcgter ovtrgegeyen,

om by hem na 't Landregt gellraft te werden Ook blykt uit het

hiervooren aangehaalde appointement van den Hove van den 14.

Februarii 1441. ft-
Cur. klaar, dat de Bailliu van denliage terzel-

ver tyd een volkome criminele regts-oeff'eninge hadde : want de
Raad zegd daar duidelyk, „ en gemerkt dat die gebroederen den

„ Railliu dairinne partye houden of beleggen willen , zoe fal die

„ Gouverneur eenen anderen Bailju niet fufped aen beyde zyde

„ committcren en ordineren van myns genadichs Heeren wegen,
„ die deze zacke bantieren en bereebten Jal y als van recbtswegen be~

„ hoeren fal.

Behalven dat deze bovengemelde uitzonderinge ten opzigte van
's Graven-IIage nicts finguliers of byzondcrs in zig vervat , vermits

de Graaven by het verleenen van Ilandvelten en Privilegien aande
Stedcn en zommige Landltreeken van Holland , de llraf-oeffenin-

gc over deze en diergelyke zwaare misdaaden afzonderlyk aan zig

behielden, waarvan wy in 't befchryven van de Gevangen - poort

if) reets eenige voorbeelden hebben bygebragt i en om geen an-

dere meer op te halen , zoo zullen wy allecn daarby nog voegen de
voorwaarden, waarop aan JVillem den Bafaert vanEgmont in den
jaarc veertien honderd een en dertig het Baiiliufchap van Rotterdam
te bcdiencn wierd gegeven. „ Des zoo zal JVillem alinge berech-

» ten

(^) Dit is aanmerkelyk. Hier zietmcn Cafus gefpecificeert, die de Graaf
aan zig gercfcrveert had , Cmnitivi te noemen ; gelyk dczuike in Vrankryk Ca-

fus regii hicten.

(c)Tc vinden in 't agtfte Memoriaelb. van Mr. Johan Rofe/y/. 23. vetfo.

(/) Ecrfte deel IV. llooftft. pag. 169. in dc aanmcrkingen a-, y. z.
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„ ten fulcke bruecken en misdaden, als bynnen fynenbedryvever-

„ vallen fullen , na vvtwylinge lynre bevelinge, vytgezet van moir-

„ de-, moirtbrande > Ree-rocf, Vrotiwe-vercrafte > Zee-drifte endo'it-

„ jlage^ die wcike hy onfen Gouverneuren en Rade anbringen fal

,

„ die diezelve bcrechten zullen, mair die Bailju faldairof hebben,

5, die berecht wefende , den vyfden penning, enz:, zynde deze
brief (g) gedagtekent den 9. Novemb. veertien honderd een en
dertig. Waaruit men dajiook zoudekonnenbefluiten, dat die van
Rotterdam insgelyks als toen geen volkomen Criminele juril'didie

zoude hebben gehad, en dienvolgende zoude men 00k met het zelve

regt konnen en mogen vragen , hoe en wanneer zy aan een ahfolute

Criminele Juftitie zyngekomen , dewyl geene Ilandvellen ofOflrooien
dier Stad voor handen zyn, waarby het zelve aan hen is verleent

gevvorden. En deze vraage zoude men 00k op gelyke wyze aan de
meelte Steden en hooge lieerlykheden mogen doen; dog wy kee-
ren ons liever tot het voorig veihandelde , daarvan wy eenigzints

afgeweken zyn.

In den jaare veertien honderd zeven en negentig de Welgeboore HctCH-
Mannen in den Hage nog hebbendebekleed'sBailliuws Vierfchaar, "lineel

gelyk aangewezen is, zoo vermoeden wy evenwel, dat kortnaden i^oo'^er-
jaare vyftien honderd Schepenen van den Hage met den Bailliu al- niocde-

'

daar hebben te regt gezeten ; dewyl in een oud Formulier ( /j ) , 'yk van

*s Bailliuws Vierfchaar betrefFende, werd gewaagt van het fpannen
i^o|.|n'

derzelve van j Coninex wegen als Grave van den Lande, omme Mannen
recht te doen van Hoog, van Laege, van Crimineel , Civyl, &c. en 2^" 'l'^

meldende, dat de Bailliu zynde gaan zitten, met recht vraegde de
neSTe^-'

outfte Schepen, of de Vierfchaer gefpannen es, &c. Want dat For- bragc.

mulier fchynt gebragt te moeten werden tot den tyd tuiFchen het
jaar vyftien honderd vyf, als wanneer Thilips ybygemamtde Schoo-
ne tot Gemalinne hebbende Johanna , door overlyden van haare
moeder Ifabella, wicrd Koning van Callilien , en tuiTchen het jaar
vyftien honderd negentien , als wanneer Karel Koning van Spanje

,

die benaminge van Koning onder den hoogen titel van Keizer (i)
dede fchuilen , 't welk tot de overdragte der Landen in den jaare

vyftien honderd vyf en vyftig hebbende geduurt , wy in groote
twyffel zyn of de gemelde Formulieren onder Koning Thilips wel
zyn in gebruik gebleven. Want zulks werdende onderflelt, zoude
het gemelde Formulier tot dien tyd 00k konnen werden getrok-
ken, en dierhalven niets uitleveren tot bewys van de zaake in vroe-
gere tyden voorgevallen. Immcrs het is zeker, niet alleen dat in
den jaare vyftien honderd drie en veertig (/6), dat is, onder Kei-
zer Karel hooge en laage Vierfchaare in den Fiage is geweeft,
maarook, dat de Bailliu over alle Criminele misdaadigen met de
Schepenen aldaar te regt heeft gezeten , tot zoo verre , dat als in

den jaare vyftien honderd drie en vyftig de Bailliu eenige perzoo-

nen

r?) Geregidr. in 't eerfte Memoriaalb. van Rofe, fol. 102.

( /•> ) Tt; vinden onder de Coftuiraen van den Hage
, pag. 60.

(0 Zie Cofluimen van den Hage, Num. XIX. XXII. en XXIII. pag. 21.
22. en 23.

{k) Coftuimen van den Ilage, No. XI. pag. 17,

B 3
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ncn by hem criminelyk gevangen, wilde te regt flcllcn ; dog door-

dicn dc nicuw gekoorcnc Schcpencn ^^ cigcrig blcvcn in den dienlt

tc trcden , „ hem ovcrzulks nict mogclyk Mas tegens dezelve ge-

vangcncn te procedcren ; 't Hof dc oude fcchcpencnauftoiileer-
,''

de en niet min gelallc, om dc gcvangenen tc hoorcn en exami-

„ nercn , zoo \eiTC het niet gcdacn en a\ as, en tot vermaninge
,' des Hailliu^\s in dien tc Myl'cn, zulx /.y bcvinden zouden te be-

„ hooren (/).

Dan hoe het daarmede moge zyn gelegen ge\\ceft; de luifter

van 't Railliuu s-ampt A\as egter zeer groot, en klaarlyk te befpcu-

ren uit het aanzien der perzoonen , m ien de bedieninge van het

zelve is aanbevolen , veeltyds zynde geweeft Edelkiidcn, en zom-

mige dnarenboven hebbende bedient groote ampten , andcrezynde

geweelt Extra-ordinaire Raaden van den Graaf, alle wclke , \ool'

zoo veel dezelve t'onzer kenniilc (nict zonder groote moeite) zyn

gekomen, wy in 't vervolg op ordre des tyds zuUen ftellcn.

En 't was ook daarom, dat het voorfz, Bailliufchap in laaterety-

Acw als eeti princij>aal officie vaji't Land (w) Vvieid aangemcrkt,

en dat de Staaten van Holland by het verding, 't geen zy in den

jaare vyftien honderd vyf en tagtig met den Graave van Leiceller

op 't ftuk van 't bcM ind dezer Landen aangingen , onder anderen

dc benoeminge van drie perzoonen , om daaruit by zyne Excel-

lentie een gekooren te werden , wel duidelyk aan zig behielden;

gelyk haar Ed. Groot Mogende ook daarna, zoo menigwerf deze

Pro\intie buiten een Stadhouderlykc bedieninge isgewceii', devol-

kome begeevinge daarvan hebben gedaan , en commiilic verleent

,

zoo als thans nog gefchiet.

Wyders dienenwe alhier kortelyk te melden drie aanmerkelykc
Voorregten van den Bailliu van den Iiage. Namenilyk, ccrjl, dc-

\\ yl het Dorp van Scheveninge van zeer vroege tyden zodanig heeft

bchoort onder den llage, dat tot Scheveninge geene afzonderlykc

Kcgtbank is geweelt, maar dat die van Scheveninge werdende aan-

gemcrkt als Leden van het Lighaam van den Hage , zoo ook door den
Geregte van den Hage zyn genoemt gew orden onze bunrlmdenvan
Scheveninge ( « ) 5 ^^ w anneer die Aan Scheveninge eenige geregtc-

lyke handelingcn te plecgen hadden , dat zy dan verfchenen voor
het Geregte van den I^age ((?3» of door de Magiftraat, als Voor-
ilanders en Regecrders van 't zelve Dorp, w ierdenonder{l:cunt(/');

dat het dicrhalvcn al van overlange is gew celt een voorrcgt van
den Bailliu van den Hage, dat hy op Scheveningcheeftgefteltcenen

Schout, Cgclyk wy in 't volgendc ilooftltuk nader zullen aantoo-

nen;) die de toezigt hadde over de Vegt-Keurcn, boeten, breu-
kcn en Ordonnantien , vallcnde zoo w el op het Strand als in het
Dorp {q). Het

r/) Zic hierna Bylaagen No. XLIII. en XLI V.
u«) Zie Refoliitie van Holland van den 12. JMaarc 1586.
(??) Zie de Coftuimen van den Hage No. IX. \iag. 17. wegcns het jaar 1540.

en No. L. fag. 42. wegens het jaar ijji.; als mede het eerlle deel onzerBe-
fchr. pag. 56. en 57.

(q) Dezelve Coftuimen No. XXVI. XXVII. pg. 26. 27. en 28.

(;>) Zic hicrvooren /. ikil, peg. ss- (1) ^i*-" n""^*-'*-' ^- ''^^^ P^S- 57-



'sGRAVEN-HAGE, XXVI, Hooptst.

Het tweede voorregt is , dat aan den Eailliu van den liagc ook
was ondcnvorpcn hct Ambagt van 's Graven-Veen of dc Nlewsje-

Veen^ gelegen even buitcn den Ilage na Voorburg enRyfwyk,
waarvan 't zyner plaatze gefproken is. In voegen dac de RaiUiu

van den Hage (r),over dat zelve Ambagte niet alleen oeuende
Criminele Kegtsdwang, maar dat ook de ingezetenenvandicn,^ il-

lende turfllaan , ten dien einde dc vergunninge moelten verzoeken

niet aan den Dykgraaf van Delfland, maar aan den Eailliu van den
Hage.
Het derde aanmerkens-waardig voorregt van den Eailliu en Schout

van 's Graven-i iage beftaat hieiin , dat hy ten alien tyde zittinge

heeft in de Kamer van Burgemeelteren , en met dezelve over alle

zaaken het Polityk beftel dezei' nu m igtige en aanzienlyke plaatze

betreffende, beraadllaagt enbefluit, en alzoo als gcduu;ige : urge-

meeiter aan te zien is. Tot zoo verre , dat hy in dc begevinge van
alle ampten heeft eene tourbeurte nevens de drie Burgemeelteren

;

en zulks de begevinge van alle ampten, die in de drie maanden
zyner beurte komen open te vallen. 't Geen dat , in zigzelfs \> aar-

dig ampt , geenen geringen luiltcr byzet , en ook gelegentheid geeft

tot het edelmoediglyk uitdeelen van profytelyke bedieningen.

't Ambagt
\-X\Nien-

we-f^een

zyn Vicr-
fchaar

onder-

worpen.

Hecftzit-

ting in

Buigc-
mecllers-

kamer, en
in de be-
gevinge
van alle

ampten
een tour-

beuit.

N A A M-L Y S T E
D E R

PERZOONEN.
Die het Bailliuws ampt afzonderlyk, en ook het Schouts-

ampt van den Hage te gelyk bedient hebben,

zedert den jaare M C C C L I V.

ADAM VAN BERWAERDE, het Griffiers en Secreta-

ris-ampt \an den Graaf ecnige jaaren bekleet hebbende, wierd
door Hertog Willem "Gan Beyeren-, naderhand bekent met dennaam
van den dollen Graaf, tot bailliu en Schout van den Hage aange-
ilclt by commiffie gedagtekent den eerften Mei dertien honderd
vier en vyftig. Wy zullen dc vuoorden van dc commiihc , om dat

ze de cerile is , die ons noopende het Bailliufchap en Schouts-ampt
van den Hage te vooren is gekomen , alhier byvoegen :

„ CO Hertog WILLEM VAN BEYEREN, &c. maken
„ cont alien luden, dat \vi bevolen hebben en bevelen met defen

„ opene brieve Adam van Berwaerde onfe Bailjufcap titer Hage
„ en Scout-ambocht , durende tot onfen wederfeggen , In oircon-

„ &c.

(i) Coftuimen van den Hage JVo. LXVII. png. 58.
(^) Gcextraheert uic het Regifter, genaamt h'om-IMant qb anno 1350. uf-

5«^ 1355. M. L. 25.f(jl. 82. vcrfo.

I3 5'4'

Adam va>t

BerVJaar-

dc tot

Bailliu en
Sellout
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van den
Hagcaan-
gcltclt.

5>

Tweede
en bree-

der Com-
miflle op
denzel-
ven.

&c. Datum 't s'Gcertruydcnberge op den cerllen dag van ]\feve

annoM. CCC. LIIIJ.

Ju(fu T)omini Comitis ,

Ad relationcmT^omini de Cnnc de Egmo7ide Baronis

,

& j/ohannis Zimrmund Milttis.

T. DE TIIENIS.
Sigt. Dom'mus de YfTelltein.

Maar vermits dezc commifTie (Icgtsinhielt tot wedeizcggcn,zoo

verlcendc de gemelde Graaf na verloop van ruim diie jaaren aan

den voornoemdeny/^tfwi/^w Befiaacrde zynen neevc eenc tweede,

veel breeder en omltandiger , ^aarbyhy hem volkome magt gaf,

omSchout, Schepenen, Sccretaris, Bode en andere dienlten, die

tot het voorfz. Pailliiifchap behoorden, te zetten en te ontzetten,

zoo menigmaal als 't hem nut en oirbaar dunken zoude ; llellende

alzoo in zyne handen het gantfch be\\ ind en beltier over 'sGra-

ven-IIage. Wy hebben mitsdien niet ondienltig geooi deelt deeze

tweede (^"j by de vooiige eenvoiidige commiilic mcde a\ oorde-

lyk op te geven, te meer, dewyl dezelve nog andere omltandig-

heden vervat, die haare byzondere aanmerkingen verdienen.

„ Hertoge WILLEM VAN BEYEREN, &c. doencondt
alien luden, dat \vi bevolen hebben en bevelen mit deienopenen
brieve Heere Adam lan Ber. aerde onfen neve die Eailliufcip

van onfen Amhochte ran der Hau te bedriven ende tever^\aeren

tot onfer eeren ende oerbaer , encte geven hem macht, Scout , Scepe-

nen,Scryf-ambocht ende Bode-ambocht ende anders dienlte,die der

Eailiufcip voerfz toebehoeren , te fetten en t' ontlctten , alfoe dicke

als 't hem nuttelick en oirbaerlick duncken fal , ende foe wes
brieve vvi dairof gcgeven hebben , die te 'X'cderfeggen , die \ve-

dcrfeggen Mi met defen brieve, ende van defer Bailjnfcip voerfz
te bedriven-, fal hi hebben te hnlpe finen coji mede te doene , tivin-

tich pondt Hollants 'sjaers goets gelts , ende hi ial ons of den ge-

nen dien wy 't bevelen , goede rekeninge doen van der Eaiijufcip

voerfz, foe m anncer hys van onfen wegen vermacnt m ort ; En-
de gebieden naerllelicke alien onfen gocdcn luden gcmeenlicke
van onfen Ambochte voerfz, dat fy Ilercn Adam voerfz ondcrda-
nich, en gchocrich zyn in alien onfen iackcn, gclikenons felven,

ende dit fal gcdueren ter tyt toe dat Her Adam ovfe neve voirfz
mit anderen dienfe verfien vjort of ecnigerande goet gegeven it'ort

van onfen "duegen hem mede te helpen. In oircondc t^c Gcgeven
„ in den ITage op jlntc Katerinen avont in 't jacr ons Ilecren

„ M. CCC. zeven en vyftich.

Jnjfu 'Domini ,

Trefentibus 'Dotninis Florentio de Borfalia & fVilhelmo de Wa-
teringe Militibiis., (3- Magijiro Ihcod. de Ibents.

W. HEERMAN.
S/gt. ex Co[J\

I let

(f ) Geextraheert uit liet Regifter, Duc'is WiMmi in Beycren 1356. tot 1358-
cas B. JE. L. 29. /(//. 139.

5>
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Ilet raitliufchap van den Eage te dien tyde nog nict verhcvcn

en 00k nict voordecliggenocgzynde voor eenen man van dat aanzien

,

verhicfhcm dc Graaf kort daaraan, nietalleen tot Eailliu vanZi^--

ri'zeCi maar gaf htm 00k commiilic, om met twee Hurgemce-
llercn derzelve Stedc hct land van heoollen-Schelde in Zeeland

in zyncn naame te regceren en tc bellieren , zoo als breeder uit de
volgende Ade (x^) te zien is.

„ Ilertoge W'lLLEM &€. makcn condt alien ludcn, dat \\i

„ bevolen hcbben en bcvclen met delen openbtieveonfcnlievcn en
gctrouw en Heereu Adam van Bcrsaerde oiifen neve en hailjuon-

fer Stede van Zierkzee m^t onfen t.aen Furghcmeylters vanon-
fer Stede voirfz onfc land Ecoellcrfchelt inZeelandt tebevvae-

ren, en tc regieren tot onfer eeren en ons voerfz lants oirbacr;

Ende gevcn hem macht te ombieden ende te gebieden, te doen
en te laeten in alle facken dacr onsen ons voerfz lants eere,

pro^yt en rulle an leget, gelyk ons felvcn ; Ende ombieden en
gcbicdcn naerllclick alien onfen goeden luden van onfen Lande
van I;Coelterichelt in Zeelant binnen Steden en buten gemeen-
licken en elken bifonder, dat fi onfen lieven en getrou v\ en voerfz
onderdanich en gehoorich fyn in alien onfen faken daers te doe-
nc es, ende fys vermaenc wordenj Ende uacrt dathemyemant
hicr in ederllonde of ongehorich ware , dat fouden \vi hoiiden

ane fynlyfende ane fyn goet, ende alloe doen ontgelden als oft
op ons feh'en v are ; Ende foe \\ es onfe lieve ende getrou w e doen
hier in, dat fullen vvi valle ende geftade houden, gelyiv of wy't
fclver gedaen hadden. Dit fal gedueren tot onler cocmflen in

onfen Lande van Zeelant. In oirconde &c. Gegeven des Sa-

terdages na Tranllatio Martini anno M. CCC. feven en vyftich.

Ju(fu T^omini Comttis.

Prefentibus 'Domt'ns G. de E monde , 'Jo. de Toele
& Magjftro Theodorico de Thcnys.

?»

?»

W. HEERMAN.
Sigt. 'Dominus de Yffelftein.

SigiiL parvo.

Werd als

Bailliu

van Zie-

rikzeemct

cweeBur-
gemrs.
dier Scad

tot hct

heftier

over het

Land Be-

ooften-

fcheldin

Zeeland
gemag-
tigt.

S. van Leeuwen (w') zegt, dat hy in dertien honderd drie en
vyftig Schildknaape en Fof-Jonker van den voornocmden Graaf
was; en uitde voorenilaandc afte blykt, dat hyin dertien honderd
zeven en vyftig al Ridder is geuecll, nadien hem aldaar den eerti-

tel van Heere gegeven werd , die door dc V/oriten aan niemand
hunncr onderdaancn vergunt wierd, ten zyzc of Pridters of Rid-
ders waren, gclyk wy elders hebben aangemerkt. En 't is derhal-
ven te verwonderen, dat deze I leer Adam van Perwaerde, die in

zulken aanzicn en blakenden gunlt by den gemelden Graaf was,
ja

(u) Gercgiftr. in 't Boek, Ducis fVilhehni in Beyeren 1356. tot 1358. cas B.
yE. L. 29. ful. 15. verfo.

(ot) Batt. Jlhijlr. pag. 1192.

//. T>ee/. C
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ja zclfs van hem zyne Neve genoemt \\ crd , nict gcniclt fiaat or-

der het getal der Edclen en Schildboortigc Manncn, dcwclke vol-

o-ens aanrckcninge van den ouden Ilollandichen Kronyki'chryver

,

en nit hcmGoudhoevcn/^^^. 395"- en 406. ten tyde van Hertogen

I! illcm en Aelbregt van Beyeren in Holland en Zecland gelceft

hebbcn.

135^. GliYSKEN VAN AMMERS, Bailliu van den Hage vol-

gens commillie van Hcrtog Willcm 'van JJeyeren, gegeven in den

Hage op Ste. Farbarendag in 't jaar dertien honderd zes en vyftig,

in 't eerile d^el gedrukt te vinden onder de Bylaage E. E. pag.

839. „ Dc Graaf gaf hem daarby de magt , om cenen Scoutc te fet-

„ ten in 't Hage-Ambogt, zoo wien ons Rentmeelter van Noirt-

,. hollant wil; cnde allc Ambochten, die tot 'cr voorfz Bailjufcip

en Scout - ambocht behooren , all'e Scepenen te fetten , l-verk-

meylteren, Heylich Geeltmeyiters , Boden en anders dienften

,, I'al hi fe:ten , ofdoen , aandoen en vernuwen alfoo dicke als 't

„ oirbaerlic es, ende et onfen Rentmeelier voerfz oerliaerlic dun-

„ ken lal ; hier of fal hi onfen Kentemeelter goede rekenin.ge af-

j, doen, alfoe dicke als hy 's hem vermanen fal , welkeKentemee-

„ iter dat 'er ons voerc of rekenen fal , tot onfen vermanen. Dit

„ fal gedueren tot ons of tot ons Rentmeefters wederfeggen , dien

„ Avy des magtich gemaekt hebben. Waaruit men gevolgelyk

moet belluiten, dac de voomoemde GhysLeu van Ammers m.iar is

geweell Subftituit-Bailliu van Heere Clays den Hert , die uit hoof-

de van zyn Rentmeellerfchap van NoordhoUand
, gelyk wy hier

vooren reets hebben aangemerkt , zynde eo ipfojitre Bailliu van den
Hage, dog vermits hy een Geeltelyk perzoonwas, het voorfz ampt
niet konnende bedienen , het zelve by toellemminge van den Graaf
aan den gemelden Ghysfen te bewaren en te bedriven heefc ge-

geven.

Wie na den genoemden Ghys'en van Ammers in 't voorfz Bail-

liufchap is gevolgt , en of het zelve wederom is gekomen aan den
volgenden Rentmeefter van Noordholland, dan by een afzonder-

lyken perzoon is bedient geworden Cdewyl de meergemelde ?*/;/-

tips van Leiden , die Hertog // illems regeeringe en defzelfs broe-

der Aelbrechts Ruwaartfchap ten meerendeel heeft beleeft , getuigt

("jc) dat deze twee ampten , voorheen aan den anderen gchegr,

ten zynen tyde nu en dan van malkanderen zyn gefcheiden gewor-
den) is t'eenemaal duifter en by ons onbekent. Dit is nogtansze.^

ker, dat het Bailliufchap van den Hage na de regeering van Hertog
Aelbrecht altyd van 't Rentmeellerfchap van Noordholland is afge-

zondert gebleven, zoo als het vervolg klaar zal aantoonen; en dat

het zelve , gelyk andere Bailliu- en Schoutfchappen veeltyds van
's Graaven "wegen verpagt is geworden , bedragende volgens de
lyfle der pagten van de Bailliuwen en Schouten, ( te vinden by den
Schryver der Erfgravelyke Regeennge in Holland pag. 125-.) in
den jaare veertien honderd zeven zes ponden, negentien fchellin-

gen en tien grooten. De eerlte, die ons na dien luilchentyd als

Bailliu van den Hage te vooren icomt , is geweeit

DIRC
(x) In zyn boek dt Cwa Reipblica (^c. Cafaxxyin. pag. 93,
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DIRC POTTER; dog van wien wy niers altoos gevonden
hebben , als 't geen zoo aanitonds uit de volgende aantekeningen

blyken zal -, namentlyk dat

PIETER POTTER GHERYTSZOON dit Ea-lliu- 1409.
fchap bedient heeft , welken aangaande het volgende genoteerc

flaat : {y) „ Item (^;s) op ten zelven dach beval myn Ileer Tie-

„ ter Totter Gherytszoon die Bailjufcip van der Hage, mic hoerea

„ toebehoeren duerende tot myns ileeren o^'Dirc Totters weder-

„ feggen. Waaruit men belluiren zoude, dat deze Ticter , (ge-

lyk 't gevolg waarfchynelyk maakt, ^D/rr^j- broeder 3 tenverzoeke
van den zelven Dirk die commilFie bekomen heefr, om ziekte of
afwezen van den zelven; en dat hy daarom 00k het zelve w edcr

zoude moeten afflaan , niet alleen tot zeggenvan den Graave, maar
00k , *c geen buiten dien zeer vreemd is, tot ztggen van 'Dire

Totter.

HUGE Heer GERAIRTSZOON. Van dezen M^eid ter 1410.
zelver plaatze {a) aangetekent gevonden, dat hy de opvolgerwas
van den voorgaanden , en dat zyne beveelinge was, als die van
'Dire Totter, 't Geen toont, dat de voornoemde'Z)/r(' commiiHe
als Eailliu heeft gehad. De bedieninge van dezen Huge duurde
niet lang, want hy kreeg die den 8. Junii veertien hondcrd lien,

en al op den xj". Augulli veertien honderd twaalf volgde hem
wederom

PIETER POTTER, waarfchynelyk de bier bovengenoem- 1412.
de, dewyl op nieuw ten zynen opzigte vermelt ftaat

, (b) dat hy
het Bailliufchap verkreeg, gelyk Dire Totter zyu broeder het ge-

had hadde. Waaruit men mag afnemen ,dat gemelde Dirk Totter
w as overleden of nu van dat ampt t'eenemaal afgcltaan hadde. Na
den evengemelden Tieter werd als Bailliu vermelt

Heer GHERYTJANSZOON VAN KOCKELRER- 1415.
G E , die commiffie verkreeg , gelyk aangetekent ( r ) flaar , tot

myns Heeren '^sjederfeggen op den leften dag in Angnflo fejiien, dat is

1416. Deze fchynt dit ampt bedient te hebben, (vermits in 't vol-

gende Beveel-boek
, gehouden ten tyde van Vrouwe Jacob, Iler-

fog Jan van Brabant en Hertog Jan van Beyeren, geene commif-
fie of regiflratie van Bailliuwen van den Hage aangetekent werde
gevonden ) tot dat Hertog Thilip van Bourgondie

CLAES van DIEPENBURCH tot het voorfz Eailliu- ^^.^^
fchap verhief by commiiTie van den i. Odob. veertien honderd zes

en

(}') In het Bevcel-bock IIIJ. ter Leen-kamer bcruftende, cas B. /«/. xYj.

(z) Thien dagcn in Februario Ao. M. CCCC. endc agte na den lope
's Mocfs.

(a) In 't gemelde Beveel-boek /o/. xxij. (/;) Ibidem /<>/. xh. vei-fo.

(c) Ibid. fol. Ixxx. verfo.

II. Dee/. C z
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en tw intig (^\ Wy hebben goedgcJagt dc woorden van de com-

miliie zclvc alhicr by tc vocgcn , om diUzc van een gehcel andc-

ren inhoud is , als die voorhecn in 13 57- aan Heer Adam van Ber-

wacrde is verlccnt geworden

:

Commif-
lievan't

Bailliuws "
ampc van ?>

denHage „
op CLies

penburch. }>

»»

55

i-)

i>
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if

3>

»
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»

«
33
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33

33

3)

3>
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3)

33

;3

33

3»

33

33

„ PHILIPS &c. docn cond alien Indcn, dat wy bevolcn heb-

ben ende bevelen mit delen brieve Claes van T)iepenburch onfe

Bailjufchip van den Ilage mit horen t-cbehoeren te bedriven en

te bc\\ aren tot onlcr eercn en oirbair in aire manieren als dair

toe behoirt ende een getruwen Bailju en Diener fchuldich is te

doen, ende fo wes bruecken, boeten, wintfel of profyt die

voernoemde onfe Schout in finen dienile voirf/, l)ueren,winnen,

of gccrigen lal , hoedanich dat fe fyn, fil hi ons alinge ende al

rekenen, zonder te verminderen; Des fal hy hebben ende aen

hem houden voir fmen coil en arbeyt ende voir den coll van fi-

nen Clerc, Boden en Knapen den vyften penning van de bruec-

ken en winninge voirfz, indien dat hi ons getrouwelic dient, en

alle ihicken volcomelick ter rekeninge brengher zonder vermin-

deren als voirfz is ; Want wair 't dat hy ons dat clairiic niet en
rekende, gelyk voirfz, llaet, dat fouden wy aen hem houden en
verhaclen als an den geenen die ons van 't onfen ontferren wou-
de. tnde hier offal hi ons of den geenen dien wy 't bevelen
fullen, goede rekeninge en bewifmge docn tot aire tyt als hy des
van ons of van onl'er u egen vermaent fal worden; Endefowan-
neer onfe Bailju -^oirnoemt ergent reyfet buyten finen bedriveby
onfen ontl^ieden of in onfen faeken , fo fal hy hebben en ons re-

kenen elkes dages twaelf Schcllingcn Hollands , ende foo wes
brueken onfe Bailju voirnoemt ons uit ftnen bedrive aenbrengen
ial, die wy mit onfen Rade bereciiten, dair of fullen wydieeene
helft van des dair of coemt, opbueren, ende onfe Bailju voirnt.

die ander helfte, &c. die hy ons rekenen f:il in der manieren
voirfz. En ombieden en gebieden alien onfen onderfaeten en
goede luden in den voirfz Bailjufcip gefetcn, dat fy onfen Bailju

voirnt. ondcrdanich, gehorich, gehulpich en byfiandich fyn in

alien onfen faeken, fo wanneer fy des van hem ofvan fynre we-
gen vermaent fullen worden ; Ende wairt faeke dat dair yemandt
overhorich in wair, dat vvouden wy aen dien houden en verha-
len, als aen den geenen, die ons van onfen Heerlicheyt vermin-
deren woude; Dit zal gedueren tot onfen wederfeggen, In oir-

conde ike. Datum den eerften dach in Odobri annoM.CCCC.
fcs en twintich.

Dezen had Hertog Thiltps het jaar te vooren tot Kapitein en
Overlte van den Hage aangeltelt, om het //o/en den T>orpe van den
Hagc met vyftig gewapende Mannen, of zoo veel meer als denood
zoude vcreifchen, te bewaaren, uitwyzens de afle, hierna onder
de Bylaage No. XII. geplaatlt. Hy was in vcertien honderd een en

der-

id) Geregiftr. in het Boek geintituleert Commijioncs Officimim HoUmdiee^
Zeelandia, ^ I'Yifice , 1425-1427. <^ fol. i)S-
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dertig liog Bailliii van den Hage, als blykt uit zckere acfte gedag-
tekcnt St. .Matthcus dag Apoltel en Euangelill dcs gcmelden jaars,

waarby de H. Geeltmeellers van den Hage by goeddunken van
„ Hceren Braems Cnreyt in der^^rocbienvau den Hage en dengtmeX-
„ den Clnes va)i Ti'icpenbiirch Ba'illiu in der zelver Trochie van den Ha-
„ j-^gunnenen gevcn HeerenFr«7/y(:Z^f/ Priettcrdiezelveofficium,

„ dat Engel Tieterfz voirtyts Sellout in den Hage, op desHeylicx
„ Geefts autaer in der mocder kerke in den Hage gemaeft heeft

„ mit fulke renten en laile als in de gemelde afte belchreven ilaen.

In veertien honderd vier en dertig vindenwy hem getituleertj'f/;(?7<r

van den Hage ; en wierd in 't zelve jaar nevens andere voornaame
perzoonen door den Stadhouder en Raaden befchreven , om te hel-

pen wyzen eene fcheydinge ( want zoo wierden de tentenrien van
den Hove doen ter tyd genoemc) wegens zekere gefcliilIen,open-

Itaande tuirchen den Heer van JVaffenaer en 'Dirk -van Zanthorjf,

zoo als te zien is uit de volgende Kegiltratie: „ Op ten xx. dach

„ in Novemhri xiiijc. xxxiv. wert by mynen Heeren van San-

„ tes en anders den Raede overdragen, dat men dagen zaW/> A/i^;/-

„ nen myns genadichs Heeren, hierna genoemt, te wefen in den Ha-
5, ge by den Raide des dages naer denHeyligen dertiendach, omte
„ w- len en ccn Icheydinge te doen van de gef hillen ftaende tuf-

„ fchen : ynen Beeren.van Waffenaer en Dire van Zanthorll;

„ Die Heer van Tjfelfteyn. ,, Boudyn van Zwieten.

5, Heer Florys van den Abeele. „ Goidjchal. Oom.

„ Jleer Gerrit van Zyl. . „ Jan van der Mye.

„ Heer Gillis van Cralingen. „ Florys T'aedzenzoon.

„ IVillem van Naeltwyk. „ Symon van der Does.

„ Florys van Kyfhoeck. „ Claes van Diepenborch

„ Jan van der Boeckhorji. }> die Scout van den Hage.

Of by terzelver tyd al Raad zy geweeft, derven wy met geene voi-

le verzekeringc ter nederl1:ellen,maarAvel, dat hy van 143 6, cot 1440.
onder de Raaden van den Hove bekent llaat, en 00k als Leen-
man tot het he)pen wyzen van fententien menigmaal is geroe-

pen {e). Hy llierf in Augutlus des jaars veertien honderd veer-

tig, en had getrouwt Alyt van Zwieten (/) Zyn vader was Heer
Ghys'yn van Diefenburch , Ridder , Raad van Hertog Aelbrecht

,

{g I een man van aanzien, en in 1403. in den Hage van grootver-

mogen, gelyk ons tiit verfcheide adens is gebleken.

BEYNGNAERT SEY of SCEY of SAY {h^ Bailliu ^ ^
van den Hage , vermelt in een ade van fchouw van eenen gevan- ^

gen

(e) Zie tweede Memor. van Rofe foh gs- en 96.

(/) Zie Regiftcr ter Leenkamer getekent Philippiis A. ens G. fol. 144.

{g) Als onder anderen te zien is agter het Privilegic aan den Hage verlecnt

den 10. Septemb. 1400.

( /; ) Men \'ind hem 00k genoemt Bevgeai of Benyairt Zey Janfz ,
(zynde voor

zoo verre wy hebben konnen nagaan) geweefl van 1434 tot 1448- Procureur

Generael van Holland , en moet onderfcheiden werden van eenen anderen Ben-

C 3 gacrt
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gen van den Hage, die zigzelven op de Voorpoorte van den Ho-
ve, met ecn potfcherf den keel had afgefneden, van den i-:. Maart

1436. Jiilo Curia ( / ) ; alsmedein de opgevolgde fcntentie van den >,

Hove tegens het vooilz lighaam. Ily was ook te gelyk Procureur \

Generaal van Holland, gelyk ons is gebleken uit eene lententie van !

den Hove van den ^o. Ottob. 1436. waarby eenen Geryt Snoe ge-
|,

bannen zynde, belooft aan handcn van den voorn. Benyaert Sey >:

Jaufz als Procureur Generael van HoLlant en Bailliu van den Hage',

den zelven ban te houden op verbeurte van verbrand te vi^erden

aan eenen Itaak , gelyk een openbaare moordbrander ( d). Hy
was in 1438. nog Bailliu van den Hage, dog dat hy by zyn leven

en lang voor zyn overlyden van het Bailliufchap afraakte, blykt

daaruit, dat hy nog leefde op den 6, Decemb. 1447. vvanneer hy

nls gevveeze Procureur Generaal aan den Prefident en Raade een

verzoek deed (/). Onderentuirchen wierd hy als Bailliu opge-

volgt door

1439. HeerWILLEM DE BASTAERT VAN HOLLAND,
(»?) Ridder, eerlte Heer van Schagen, als blykt uit zekere afte

van den 4. Julii 1439. («) zynde gevveelt in 1418. Bailliu vanMe-
. den-

gaert Zey , die terzeh^er tyd Caftelein van Medenblik was , zie vierde Memor. van

Rofe gequot. B. 2. fol. 14. vers. 2. Memor. van BofTaert fol. 3. vers.

(f ) Geregiflr. in 't 2. Memor. van Rofe A. -2. fol. 142. en 200.

(^k) Ibid. fol. 123. vers.

U) Eerfle Memor. van Boflaert /o/. 37,

{m) Geregiflr. in 't 2. Memor. van Rofe A. 2. fol. 225.

( ?z ) Uit de eenvoudige benaminge van PFillem den Baflaei-t , gelyk hy in d^

gemelte afte als Bailliu van den Hage genoemt fbaat , zoude men in twyffel kon-

nen trekken wie eigentlyk deze Willem den Baflaart zy geweefl , nadien deze

naam inverfcheide aftens, ter zelver tyd gepafleert, met onderfcheidelykebe-

fchryvinge te vooren komt : als Willem den Bafiaert van Hollant Caftelein van
Medenblik, 19. Julii 1436. III. Memor. van Rofe B. i. fol. 87. Willemden

Bajiacrt van Beyeren , 27. Julii 1436. /o/. 88. JVillem den Bafiaert Hertoge Wil-

kmszoene, 31. Junii 1436. /o/. 87. IVillem die Bafiaert van Schagen
, 3. Januarii

T436. fl. Cur. jol. 106. en 109. en fVillem den Bajlairt Heere van Schagen , 16.

Mey 1437- fil- I39- -^crfj.

Nicttemin onderftellen wy vaflelyk , dat deze IVillem de Baflaart , Bailliu van

den Hage geen andcre is geweeil, dan Willem by uitftckentheid gebynaamt de

Bafiaert van Holland , ccrfte Heer van Schagen , natuurlyke zoon , volgens het een-

paarig gevoelcn dcr Schryvers en Geflagt-rekenaars , van Hertog Jclbrecbt van

Beyeren, zie Goudh. in 't Gcnagt-Rcgifter van van Schagen
, pag. jnihi 201.

y

zeggende , dat gcmelde Hertog hem gewonnen hceft by Maria van Bronckhorft ;

dat hy was Admiraal van Holland en Kailelein van Medenblik &c. Math, van
der Ilouve in zyn Hamheft-Clmm: pag. 141. zegt ook , dat hy een natuurlyke

gelegitimeerde zoon vv^as van Hertog yJclbrecht , en ontrent den jaare 1394.
dede timmeren het cierlyk kaftcel van Schagen. Maar wannecr men de oude
Hollandfche Chronyk of Goudhoeven nagaat in 't vermelden van de voor-
naamfte Edelen , die geleeft en gcfloreert liebbcn ter tyde Hertoge Wilkms
van Beyeren den zesden van dien naam , vind men \'erfcheide verwerringen on-
trent de bcnoeminge van dezen Willem den Baflaart ; want pag. 421. werd liy

alleen genoemt Hecr Willem Bajiacrt Hertoge Aelherts, en pag. 432. Willem Her-
toge ylclbreclHs Baflaertzoon , d'eerfle Hccrc van Hoogtwoude , met Hccre Lodevoyk Rid-
der , fynen hroeder ; werdende aldaar twee notoire miilagen by den Sameiifteller

^an de Holl. Chronyk en Goudhoeven begaan. Want cerftelvk is deze Heer
Wil'
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dcnWik, in 1434- Dykgraafvan Kennemerland en Vriefland , in
1435-. Kallelein van Medenblik, en naderhand Raad in den Hove
van Holland, te weten van 1436. tot in 1446. (c).

PIE-

IFilkm geen ecrde Heer van Iloogwoude gevfeefl: , maar wel eenen Evert
,

Ballaarc van PFillem den FL zoo als de gemelde Schryvers zelfs aantekenen

'

aJs zy even te vooren verhalen , \ve]ke Baftaarden de gemelde Willem de VI.
heefc agtergelaaten , namendyk Lodewyk en E\}ert de eeHle Heere van Hoocht-woude

&c. En ten tweede is de mcergem. filllein de Bajtaart , eerfte Heere van
Sdiage, na hunne voorige ftellinge geen breeder van Lodewyk geweefl:, dieze-
kerlyk een natuurlyke zoon van Hertog Willem den Vl. genoemt werd. Zie
ons /. deelFII. Hooftft. pag. 379. in de aanteken. (m). Zoo als ook nog na-
der by den gem. Goudhoev. werd aangetekent, als hy pag. 461. optellende
de Edelen die Ao. 1436. in Holland &c. vermaart waren , daaronder ftelt Z^/-
iern Hertoge Aelbrechts baflaert zoon , eerfte Heer van Schagen , bajlaert Oom van Her-
togs Philips. Evert Hertoghe Willem bajlaertzoon ecrfie Heer van Hoogwoitde. Lode-myk
die bajlaert zyn biveder. Maar daarcnboven dwaalen de gemelde Schryvers nog
groffelyker, als zy p^^. 415. en 431. ter nederflellen

, dat Hertog Aelbrecht

zoude nagelaaten hebben twee baftaartzoonen , met naame Jonkheer Jdriaenen
Willem de eerjle Hen van Schagen. Want het kennelyk is , dat dszc Adriaan seen
bafbaardzooa^van Hertog Jalbrecht, maar in tegendeel een baftaard van Her-
tog Willem den VL is geweefl ; Tot bewys daar-\'an zullen wy alleen bybren-
gen eenen brief , waarby Hertog Willem dezen zynen Baftaartzoon begiftigc

met twee honderd Engelfche Nobelen; „ WILLEM &c. doen condt alien

„ liiden, dat wy gegeven en bewyfl hebben
, geven en bewyfen mit defen

„ brieve Jdriaen mifen Bajiairt, cm hem felven mede te behelpen , en oic om
„ dat hi bi onfen wille ende goetdunken in wittachtigen hilic vcrgadert is rait

„ Hiigen docker van Wyelenjleyn, twee hondert Yngelfche Nobelen 's jaers, die

„ hy opbeuren en ontfaen fal wt onfergrootertollentotWoudrichem——

,

„ duerende ter tyt toe, dat wy hem die voirfz twee hondert Nobelen 's jaers

„ an anderen goeden bewyfl fiillen hebben, dair hi aen bewaert zy, ——..

„ In oirconde &c. Gegeven in den Hage op ten vierden dach in Mairte an-

„ no XIIIJc. en vyftien na den loep van onfen Hove. Andere fchryven Her-
tog Aalbert onder zyne twee baflaardzoonen , in plaatze van dezen Adriaen toe
Heer Amok , vaflflellende voor den tweeden den meergemelden Willem eerflen

Heer van Schagen, Dit dan in diervoege als vooren onderflelt zynde , zoo
bJyft vervolgens onzeker, aan wien men deze Willem die Baftaart Hertoge Wil-
lemszoone , waarvan in 't derde Memoriaal ter aangehaalde plaatze vermelt werd

,

moet toefchryven , ten ware men wilde , dat hy een natuurlyke zoon is geweefl
van Willem den V.; want dat ,deze Graaf een baftaard zoon heefc nagelaaten,
genaamt Willem, blykt uic den volgenden brief:

„ WILLEM &c. doen condt alien luden , dat Avy om menigen dienft wille

„ die onfe Neve Willem die Bajiairt Hertoghe Willemsfoen onfen Oom, dien Godt ge-

„ nadich zy , onfen lieven Heer en vader zaliger gedachtcn en ons gedaen

„ heeft , en oft Godt wil , noch doen fal , hem gegeven hebben en geven mic

,, defen brief hondert fcilden 's jaers zulcker als v.^ van onfen renten nemen,
„ , durende Willems voerfz leven langh , ten wair dat wi hem
„ hierenbinnen mit anderen goeden verfagen , die alfo goet waren , en dan
„ fouden wy ongehouden wefen hem die voirfz hondert fcilden uit te reyc-

„ ken , •— —
,
gegeven in den Hage op ten xxvjen. dach in Februario

„ anno XIIIJc. en vive
, fecundum curfum Curia.

Buiten deze twee Willemen zyn ons geen andere bekent met denzelven naam
onder de Baflaardzoonen uit den Huize van Beyeren, Of nu deze laatftge-

melde IVillem Baftaard van Willem den V. tot dezen tyd ( 1436-1439.) geleefc

hebbe , is ten hoogften twyffelagtig : Immers wy vinden vaij hem nergens on-

treut
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1 441. PIETERENGELSZOON, Bailliu van den Hage , vef-

melt in eenc a61e van den Hove , waarby ecnige invvoonders van

den Ilage door den gemelden Bailliu voor den Hove zynde aange-

]<laagt , provilionelyk ontllagen wierden onder borgtogte , den 14.

junii veertien honderd ecn en vecrtig (/» ). Nog in eene uitfpraa-

ke van den Hove over confifcatie van gocderen van iemand , die

zig vcrhangen hadde ,
gedagtekent den 7. Julii veertien honderd

drie en veertig (q). Wanncer in den jnare veertien honderd vyf

en veertig eene lieylkin betigt wierd van haare Jonkvrouwe Jaco&

Tan Groes^ccct^s wyt' met rottc-kruyd in bieren- brood te hebben

willen vcrgeeven, beklced zy het gemckle feit in prefentic vanMr.
Lodezz.yk zau der Eycke, Geryt Tetter-, Tieter Engelszoon Baill'm

•van den Hage, en Dirk Bondynfz, van ZiJveten (r .

Dezc Pieter Engcllzhadbyzyne commiliie verkregen , „ dat by
,, tot fynen proutiyte hebben zoude alle boeten, breucken en ver-

„ valkn, die hy winnen, opbueren en crygen zoude in 'r voirfz

„ Bailliufcip, niet vuytgefceyden, dan alleen confptracye of verga-

„ deringe tegens mynen genadigen Hecre ofzynre 'T>icnres; en dier-

halven wierd hem by bentemie van den Hove van den 22. Julii

veertien honderd drie en veertig toegevveezen alle zodanige goe-
deren, als by hem vvaren aangeflagen, van iemand die zig uit vvan-

hoope hadde om 't leven geholpen , fchoon de Procureur Gene-
raal beweerde, „ dat deze misdaed eene vuytgenomcn zake "wair in

„ alle brieven, als betlaende in defperacie, en dat overlulks dezel-

„ ve goederen by den Rcntmcelter Generael ten behoeve van den
„ Graef moellen vverden ontfaen en genoten. Naderhand is hy
gevveefl Bailliu van 'sGravenzande (j)i zynde hem in 't Bailliu-

Ichap van den Hage gevolgt

I ^48 _
Hecr E VE RT of EVER A RD ( dien Vrouw Jacoba in een

afte, in 't vervolg te mclden, noemt Edenaert , dat is, Eduard ,)
Baflaard van Holland, Ridder, natuurlyke zoon van Hertog WH-
km van Beyeren denzesden, en gcvolgelyk baltaard broeder van
Vrouw Jacoba, eerlle Heer van Hoogwoude en Aartswoude. De-
zen verbood het Hof van Holland by afte van den 18. April 1448.
{t) aan iemand vry geleidete geven buitenHaag-ambagt,diefchuI-

dig

trenc den gemelden tyd gewaagt, 00k zoude hy zyn geweefl: een buitengemeen
Olid man. En mitsdien hebben wy gecn zwarigheid gcmaakt , om vafl te ftel-

len , dat deze fVillem de Baflaert gecn ander is gewceft , dan
,

gelyk wy rects

hebben gezegt IViUein de Jkftaert van Holland , cerfte Heer van Schagen.

(0) II. Memor. van Rofe A. 2. fol. 112. -jcrfn. xi. Mcmor. van Rofe
F.

J. fol. 52. verfo.

(p) Vyfde Memor. van Rofc/o/. 174. vcrfo.

iq) Ncgende Memor. van Rofe gcquot. E. i. fol. 14.
(r) Zie hiervan breeder in 't agtfle Memor. van Rofe /o/. 112. en elfde

Memor. van RoCcfol. 48. en 50.
(s) Als onder anderen blykt uit eene Sententie van den Hove

, gedagte-
kent den 8. Maart 1448./. Cur. in de zaake van Pieter Engelfz. Bailliu van
V Graz'cnzande centra Heer Evert de Baftaart Bailliu van den Hage ; geregiflr. in 't

tweede Memor. van Boflaert/o/. 91.
(f) Eerfle Memor. van Boflkrt /c;/. 71. verfo.
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dig wos a.m doodllag of andere criminelc misdaadcn. Niettemin

vvicrd hec gelei, 't geen hy als Bailliu van den Hagehaddevcrleent
aan eenen Jan van Corel-, die naderhand door den Procureur-Ge-r

neraal voor den Raade van Holland over een manflag wierd aange-

klaagt, en vervolgens het gelei tegengefprooken , byuitlpraakevan

den Prefident en Raaden van den xo. April 1448. («) goed en
wettig verklaart, „ aengezien dac van ouden haircommen altyt die

„ gelcyden der Heercn en Princen derzelver Landen en van hoe-

j, ren Dienaren in hoeren naem gegeven , feer valt en van grooten

„ wairde gehouden en gerekent zyn , zonder eenigzints by iemand

„ geredargueert , gemynd of verbroken te wefen of dat yet anders

„ dair jegens tcr contrarie gefocht is gevveell in eeniger manieren.

In handen van dezen Heer Everts als Bailliu van den Hage , wierd
by afte van den xo. Junii deszelven jaars veertien honderd agt en
veertig gellelt, om op den Hove in den Ilage bewaart te v^'erden

Mr. Goofwyn de IFilde (^'), Prefident van Holland , Zeeland en
Vrieiland, na dat hy alvoorens by brieve van den ii. Mei (iy)
door Hertog Thil'ips van zyn ampt was ontzet (;v}. De gemelde
Heer Eduart of Evert had ter Vrouwe Jiitte van Kyfboec, aan

wel-

{n) Geregiflr. in 't Sententieb. van den Hove
, gequot. A. ful. 67.

(u) Deze was een aanzienlyk man
,
geboorcn in Vlaanderen , hoew^el on-

zekcr, of hy Ridder zy geweefl, gelyk S. van Leeuw. Bat. Ilhijlr. pag. 1385.
hem titelc

;
ja zelfs niet gelooffelyk , de\vyl hy in de Memoriaal-boeken van

den Ho\'e den naam krygt van Do&em in Loyen , XI. Memor. van Rofe foL i

^feqq., dat is Do6lor in de Regten of Wetten: 't welk niet overeen te bren-

gen is met den ftaat van een Ridder. Hy werd vermelt by I'Efpinoy Rccher-

chcs des Aitiqiiitez de Flandre pag. 8i. Dog die Schryver vermengt hem tenon-
rcgte met cenen anderen Gofe-iDyn de Wdde, een voornaam Vlaamfch Edehiian

en Ridder, die in den jaare 1374. door Lodewyk van Male Graave van Vlaan-
deren verhe\'en wierd tot het gewigtige ampt van Souvcrein BaUHuw van Flaan-

dcren. Een ampt 't geen de Graaf als doen creeerde tot dempinge der boos-

heden , die te dien tyde in Vlaanderen boven maaten fchynen in zwang gegaan
te hcbben. Zyn wapen beflond iiit een goiid kriiis op een blaauw veld met
twaalf goude Merlen. L'Efpin. ibid.

De voornoemde Mr. Goofivyn de Wilde door Hertog Philips tot Prefident van
Holland zynde verheven , in plaatze van Heer PFilleni van Lannoy , dien hy liet

Stadhouderfchap van Holland , &c. had ontnomen , omzynegrootepartyfchap
tegens de Kabeljaaufchen

,
quam in April des jaars veertien honderd vyf en

\'eertig in den Hage, daai- hy minnelyk ontfangen wierd, dog kantte zig kort
daaraan zoo zeer tegens de I loekfchen als zyne Voorzaat denzelve hadde be-
gunfligt , waardoor hy alomme veele vyanden verwekte. Goudhoev. pag. 464.
en 465. Ileemskerk, Bat. ylrcad. pag. 224.
(w) Gercgifhr. in 't tweede Memor. van Boffacrt/o/. i. en 3. verfo.

(.t) Dewyl dit eene zaake is van de uiterfle aanmerkinge, hoewel zeer dui-

ller in zyne waare omftandigheden , werdende daarvan byna niets gevonden
in onze gefchied-boeken buiten 't geen de zamenftelder der oude Hoilandfche
Kronyk , en uit hem Goudhoeven pag. 465. ons daarvan mededeelt , zoo heb-
ben wy goedgedagt dit geval, zoo als 't ons te vooren komt , alhicr tot op-
heldering, zoo kort als doenlyk is, ter neder te flellen. Tultchen den voorn.
Prefident en Benyacrt Secy Kaftelein van Medenblik , ecu ampt te dien tyd van
ongcmecn gewigt , in den beginne goed verfland en vriendfchap zynde ge-
weefl

, gcraakten zy na verloop van eenigen tyd met den anderen in eene
groote vyandfchap , en vervolgens in eenen onvcrzoenlvkcn haat , ongetwyf-

//. T>ecl. T> fdc
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vvelke hy den 9.Dccemb. 1432- de aan haar bcloofde duwarie aan-

wees, ten oveiitaan van Vrouw Jacoba en diie Kaadcn van den
Ho-

felt nk partyfchap van Hoekfch en Kabcljaauws , dew^l de Prefident was een

jjroot bceunfti^er en voorftander der Kabeljaauwichcn , en overzulks door zyn

tcdras by de Iloekfchen in eencn bitteren haat. Bcnyaert Scey daarentegen

omhdsdc dc zyde der Hoekfchen. De Prefident de fVilde om zig te ontdoen

van zynen tcg"enftre\'er , den voorn. Bcnyaert Scey ^ befchuldigde hem van eenen

ord be"-aan te hebben ; Scey in weervvraak betigde den Prefident van de gru-me
;clvke zonde van Sodomie. Dog andere Schryven de oorzaak hieraan toe

,

wciv

dat de voornoemde Scey , die geweell fchynt te zyn ecn man van harden en

w'reveligen imborll in de poft hem aanbevoien , en overzulks zeer gehaat en

befchukligt van doodflagen en andere quaade feiten , die de Prefident met crnft

W'ik'e onderzoeken , zyne vrienufchap \'eranderende in haat , zwaare befchul-

di-i-ingen enwel inzonderheid van Sodomie tegens den Prefident inbragt.

lioe het zy , deze zaake baarde alomme door ganfch Holland groote opfchud-

dingen en w^ierd cindclyk gebragt aan llcrtog Fbilips van Bourgondie , ter dier

tyd te Brufll'l zynde , die daarop Meer Jan van Lannoy , by commiffie van 6en

22. Mei veertien honderd agt en veertig als Stadhouder van Holland , Zeeland

en Vricfland na den Hagc zond , vernietigende met eenen by dezelve afte het

Prefidentfchap. Heer 'jan van Lannoy in den Hage gekomen zynde, liet daar-

op den 20. Junii daaraanvolgende den Prefident en Benyaart Scey gevangen ne-

mcn ; fhelleiide den Prelident in handen van Heer Evert Bajlaart van Holland

,

Bailliu van den Hage, en Benyaart Scey in handen van Syinon Aerntfz BailHu van

Schiedam , omze op den Hove in den Hage te bewaeren en des vermaent zynde weder

over te leveren. Van daar wierden zy beide gebragt op 't kafi:eel van Heufden.

Dog dew^l men den Prefident van dit gruwel-fluk niet konde overtuigen , wierd

hy na anderhalf jaar zittens van daar gevoert op 't huis te Louvcfiein , alwaar

men hem door dreigementen en belofte tot bekentenifie tragte te brengen.

Men flelde hem dan op 't voorhof van 't kafteel op vrye voeten , buiten pyn

en banden , onder den blaauwen Heme! , daarmen hem vertoonde een brandend

vuur aan de eene zyde , en een rood kleed op de aarde geipreit aan de ande-

re zyde ; waarop zyne onderzoekers hem aldus aanfpraaken : Ziet , Meefler

Goofwyn , wilt ons niet Janger in t\vy ffel houden , uwe dood ziet gy voor uwe
oogen , want wy in 't zeker weten , dat gy fchuldig zyt , en derhalven fterven

moet. En nadien gy altyd een eerbaar perfoon zyt geweefl; , zoo willen wy
U die gcnade doen , dat gy moogt kiezen zulken dood , dien gy gelieft. Is 't

dat gv fchuld bekent , men zal U het zwaard geven ; dog zoo gy halfi:arrig zyt

en zulks niet en doed , men zal U verbranden , dewyl wy U zekerlyk fchuldig

houden. De rampzalige Heer dit hoorende en zynen gewiflen dood voor oo-

gen ziendc, deed eene zoort van bekenteniife, die zyn Biegtvader hem als in

den mond leyde. Waarop de ongelukkige Prefident terzelver plaatze onthoof

c

wierd, verliezende alzoo met eenen flag , uit enkclen haat zyner benyders,

eer, aanzicn en ftaat , waartoe hy drie jaaren te vooren was verheven, te

gelyk met zyn levcn. Benyaart Scey geoordeelt werdende flcgts eenen manflag

te hebben begaan, wierd los gelaaten en in zyne voile waardigheid herltelt.

zie IV. Mcmor. van BolFaart/o/. 53. en 151. verfo.

Des niettemin wierd hy kort daaraan by Sententie van den 6. Decemb. veer-

tien honilcrd negen en veertig voor al zyn leven gebannen uit Holland , Zee-

land en Vricfland , en voor tien jaaren uit het Stigt van Utregt , mitsgaders

verklaart , vervallen te zyn van alle zyne digniteyten en waardigheden , bc-

houdens de penningen, die hy daarop fl;aande hadde, voor zyne vrouw en
kindercn. Zonder dat nogtans in de gemcldc Sententie in 't minfl:e werd ge-

waagt, of uitgedrukt eenig crimen of misdaad , waarover hy in diervoege

wierde gecondcnmeert ; zynde dezch'c Sententie geweezen by den I leere van
Lvmoy, Stedehouder-Generaal , Uudaert Chv.pcrcl en Loiiys DommeJJent P^aaden

myns genadigen Hcere en zyne Ccmmiflariifen in deze zaake. Zie Memor.
van Sentcntien van den Hove, gequot. B. fol. 16^. verfo.

De
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Hove; en 't is in die arte dar de voornoemde Gravinne die bewy-
iins; gocdivcurende, hem notmi otife bajlaert Broeder Heere Edeuaert

Bufiaert van Holland {y). Hy was in 1436. 00k Raad in den
Hove van Holland (-s), dog werd zeer weinig vermeld, zulks hy
dien flaat, vcrmoedelyk na de dood van Vrouvv Jacoba^ Ichynt te

zyn quyt geraakt. Ook blykt het, dat hy het Bailjufchap van den
Hage niet langer heeft waargenoomen dan tot den jaare veertien

hon-

Dc Heer Suiker , of wel eigentlyk zyn opvolger de Heer Ifaak Verburg in

zyne algemccne Kcrkel. en JVerrcldl Cefchied. 3. dee/, pag. 544. die dit ge\'al van
den Prefident eenigzints , dog zeer gebrekkelyk verhaak , tekent verders uit

Renerus Snoys, de Rer. Batav. lib. X. pcig. 150. No. xx. daarop aan, dat niet

lang daarna de zoon van den voorn. Kallelein gevat , en van diergelyk grii-

welftuk overtuigt zynde , levendig verbrant wierd , 't welk van zommige wierd
aangezien ah een regcveerdig oordeel Gods, om dat zy meenden, dat de voorn.

Prefident onfchuluig was geweeft , en door pyn gedwongen zig fchuldig te

kennen aan gruweldaaden , die nooit by hem begaan waren. Wy ziillen de
eige woorden \'an den voorn. Ren. Snoys , als aanmerkelyk , hier by voegen

:

Ititerea, Baujardus prefe^iis arcis Medenblicce , Gnfiniim, velut alii volant , invicemobji-

cere incoiicejfa Cmi'dorum furta. Vincii umbo
, ^ per johannem Lanmiitm , ad Heiif-

deni carceres rapti , iibi fefqidannwn ajfervati
, pofi quod Gofiiuiniis Lebejtadii y capitisp(s-

nam fubire. Creditum culpa vacajje , non crimhds convi&um
, fed tormentomm magnitu-

dine fuperatum^ utfateritale cogcrctur , cum dimijjiis Bauiardiis
,
quod plurimos male ha-

bebat. Nam Pbilippus Bauiardi films imx teftimonio ejufce criminis convictus , vivus igne

exwi , exclamantibus midtis Gofuuini infontis fanguinem , iftius fuppUcio Deum expiare

whdJJ'e.

Dog wy moeten hierop kortelyk aanmerken, eerftelyk, dat R. Snoyus wel
zegt , dat die Philips zoude zyn geweeft de zoon van Befiyaart , dog dat zulks

niet te gelooven is , vermits die zaak verkeerdelyk werd gebragt tot het jaar

veertien honderd ncgen en veertig , daar ze nogtans eerft gebeurt is in veer-

tien hondcrd vyf en negentig, uitwyzens het Regifter dercriminele fententien

van den Hove van Holland
,
getekent D. fol. 97. 't welk wezen zoude zes en

veertig jaaren na de dood van den voornoemden Prefident. Ten tweeden

,

dat het ook een misHag van alle de Schryvers is , datze van die zaak te vroeg
fpreeken, gelyk uitde Memoriaaiboeken onwederfprekelyk is. En ten derden,
het fchynt ook , datmen die daad , zoo veel mogelyk was

,
getragt heeft te

verdonkeren , en dat mitsdien dezelve niet regt ter kennifle van de Schryvers
is gekomen , nadien Pontus Heuterus Rer. Burgimd. lib. IF. Cap. IX. m fin. en
Jacobus Meyerus, ad annwn 1445. /o/. 300. verfo, edit. Jnt-xerp. ijiJi., die
zekerlyk verdienen onder de naaukeurigfle geflelt te werden, van deze , zoo
gewigtige , als zeldzaanie zaake , alleen als in 't voorbygaan , en niet minder
ais omftandiglyk gewagen.
Wat nu verders belangt des Prefidents bedryf ; de Heer Mieris fchynt in

zyne Hift. der Nederl. Vm'ften I. deel pag. 63., niettegenfbaande alle het vooren
verhaalde en de zoo opentlyke getuigenifle van Snoyus wegens de onfchultvan
den Prelident , egter vafl te ftellen , dat de gemelde Mr. Goofivyn de PVilde aan
het voorverhaalde gruwelftuk fchuldig zoude zyn geweefl , en dat hy vervol-
gens op de klaare be-ivyfcn , die 'er aan de band kv:amen , om de gemelde rede ontkooft

zoude zyn. Daartoe op de kant eenig en alleen bybrengende denzelven Snoy
ter even aangehaalde plaatze. Eene tegenftrydigheid zoo groot en doorlle-

kent , dat wy ons des te gemakkelyker konnen ontdoen , van den groven mis-
11ag by den gemeldcn Heer Mieris in deze begaan , nader en klaarder aan te

toonen.

(y) Zie ter Lecn-kamer van Holland hetboek, vanbuiten getekent , Hertog
Janvan Brabant , Vrouwe Jacob en llcrtog Philips van Bourgoingne 1420-1433.&C.

(z) Derde Memor. van Rofe, B. I. /;/. 99.

//. "Dee/, © z
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hondcrd negen en vcertig, wanneer in zyne plaatze wierd aaii-

gelleit

1449. JOOS DE BRUYNE, des Graafs Dienaav en Panetiei

(a), by commifTic van den i8. September deszelven jaars. lier-

tog Thilips beloofde hem by brieve van den x. Septemb. veertien

honderd vyftig , (^) niet te zuUen ontzetrenuitdezenzynendienft,

voor dat hy voldaan en vergenoegt was van alzulke gelde „ ter

„ fomme van xiiijc. fchilden , geheten Clink aerts tot x8. groo-

„ ten 't iluk, als Heer Everaert Baltaert van Hollant op den voorfz

„ dienft verleyt en ftaende had , en hy aan Heer Everaert betaalt

„ hadde by 't vcrlaeten van 't zelve Bailliuws-ampt. Tuflchende-
zen Joos de Bruyne-, als Bailliu van den Hage en Geryt hotter van
der Looy Raad in den Hove, hevig gefchil ontflaan zynde omzaken
''iSJille by den Hove bevolen , waerover de voorfz Geryt him beklaegde

en recbt enjujlitie begeerde , verbood het iiof by ade van den 9.

Novemb. veertien honderd drie en vyftig, (f) den een den ander

met te mlsdoen aen lyf nocb aen goede^ op verbeurteniffe van horenly-

ve engoede. Als in 'i einde des jaar veertien honderd vier en v\ ftig Joos
de Bruyne uit penitentie en devotie eenen bedevaert wasgaandoen
tot den grooten Heer Sint Jacob in Gallicie , wierd door Hertog
Thilips het Bailliufchap van den Hage en Ilaag-ambagt in dientuf-

fchen-tyd aanbevolen

i^^^ DIRK JAN BROEDERSZOON, by commifTie van den
17 januarii veertien honderd vyf en vyftig (^), waarby de Graaf
hem zelts de magt gaf, om eenen Subftituit te mogen aanflellen,

als hy het goeddunken zoude. Dogdevoornoemde'D/r/^bekleed-
de het zelve ampt niet lang ; vermits Joos de Bruyne om het mid-
den des gemelden jaars vveder thuys gekomen zynde , denzelven
dienit weder aanvaarde,zoo als tezien is uit eenappointementvan
den Hove ten zynen behoeve als Bailliu van den Hage verleent den
16. Septemb. veertien honderd vyf en vyftig Qe ). Zedert heeft

hy

( a ) Onze Graavcn volgden in den trein banner Hofhoudinge , dien der
allennagtiglle Vorflen. Fanetier was die Bcdiendc , die dc zorg had over het
brood , dat tot 's Graaven tafel behoorde. Zie daarvan Ant: Matthaeus in zy-

ne aantekeninge op het Ratimar. Juice &f imperil Caroli Audacis , /Inal. Fet. eevi

Uiin. I. in 8. p^g- 466. behoorende tot Cap. V. pag. 363. Ende fyn ter rechtcr

fyde de ly. Pamtiers ende de Wynwaerders Jimckers van dm Prince , ende ter luchter

fyde 18. Jnnckers fnyders van der cfcuric enz. In Vrankryk was le grand Panetiei-

,

een van dc hooge bedicninge van 's Konings huis. Zie de lyfle derzelve by
Ste. Martlie Hijt. Gencahg. de la Maifon de France, torn. II. pag. 1006. en volg,

van 12
1 7. tot 1646. Van derzelver regtsgcbied over de Bakkers, en dc ge-

fchillen daarover met den Provooft van Parys en den Lieutenant-Generaal van
dc Politic aldaar. Ook dat liet zelve ampt is te niete gedaan, zie Furetiercfl?/

mut Panetier , Mr. de la Mare, traite dc la Policie torn. I. Liv. I. tit. 10.
chap. 2.

(b) GcregifT:rccrtin'tMcmoriaal-enSententic-boek,gcqiiot. C. ful. 6. verfo.

Tc) Te vinden in 't vierde Memor. van
J.

BoiTaert fol. 200.
(d^ Geregiftr. in 't Mcmoriacl- en Sentcnuc bock, getekent E. fol. 8.

(c) Ibidem M 87.
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hy het Ballllufchap nog eenige jaaren op rekenhtge bedient , tot dat

hem in 't zclve ampt is opgevolgt.

C LA E S D E G R E B B E R. Deze had tot Subflituk of Ste- 14^8.
dehouder Geryt de Troeft, uitwyzens zekere adte gedagtekent den
13. Septemb. veertien honderd agt en vyftig (/}, waarby het

Hofdenvoorn. Geryt de Troeji m zyne voorfz quahteit condem-
neert, om aan den Cipier van de Voorpoorte van den Hove het

koftgeld te betalen van eenen gevangen , dien hy hem hadde gele-

vert , gereferveert nogtans desaangaande zyne'aftie tegens den
Bailliu of den gevangen, zoo als hy te rade zoude werden.

ARENT VAN IIODENPYL, Bailliu van den Hage. 'tHof 1461,
verbood hem insgelyks by afte van den 19. Decemb. veertien hon-
derd een en zellig (g)^ aan iemand , wie het zy, die binnen zyn
Bailliufchap eenen doodllag had begaan, vry geleide te geven, ten

zy met toeltemminge en bewilliginge der naalte vrienden en maa-
gen van den nedergeflagen.

PHILIPS RUYCHROK VAN DER WERVE. Dat 146..
deze Bailliu van den Hage is geweelt, kan men niet wel tegenfpre-

ken: (/j ) dog 't is niet te denken, dat hy het langer kan zyn ge-

weefl als tot veertien honderd drie en zeftig, dewyl hy den 7. Ja-

nuarii veertien honderd vier en zellig als Raed wierd geintrodu-

ceert (/). Niet, om dat het Bailliufchap te dien tyde incompati-

bel was met het ampt van Raad ; want het tegendeel blyktuit deze
lylle op veele plaatzen; maar om dat men zoo kort daarna van zy-

ne Opvolgers gewaagt vind , gelyk weinige jaaren te vooren van
zyne Voorgangers. Hy was de zoon van Jan Ruychrock* die van
den jaare veertien honderd veertig tot in veertien honderd twee en
zellig 00k Raad ( k^i en in veertien honderd vier en zellig Heem-
raad van Delfland was (/}, Hy leefde nog in den jaare veertien

honderd zeventig, nadien hy op den Z3. Juni deszelven jaars voor

Leen-

(/) Zie zesde Memor. van Boflaert, getekent
J. 3. fol. 88- "oerfo.

Ig^ Ibidem /o/. 260. veifo.

( /; ) Dat deze twee gebroeders Bailliuwen van den Hage ontrent dezen tyd
zyn geweefl: , blykt uit een geding en daarop gevolgde fententie van den Ho-
ve tuflchen de Magiftraac van den Hage en etntn Jacob Zantvoort, Raad myns
genadigen Heere, over vrydom van bede , van den 24. Maert 14.J1. Jlilo Cu-

r'lcE , alwaar die van den Hage bybragtcn
, „ dat fyn poorterfchap ( van Haer-

,, lem) hem niet baten mogte, alfoe daer tot Haerlem geen laften betaelde,

„ en wel veertien jaeren in den Hage domicUmn gehoiiden had , maer mogelyk
„ tot nochtoe verfchoont waer, om dat fyne Vrouwe brocders Philips en Hee-
„ re JVilkm Ruychrok van der JVerve lange in den Hage Bailliuwen waren geweefl:.

Geregiflr. in het Memoriaalb. van Sententien gequot. N. /o/. 351-353. vei-fo.

(i) II. Memor. van Zwieten /o/. 222. vcrfo.

{k) IV. Memor. van Rofe/;/. 99. VI. Memor. van Boflliert /;/. 89. vcrfo

263. en 300. I. Memor. van Zwieten /a/. 3. en veele plaatzen meer tuflchen
beidcn.

(/) III. Memor. van Zwieten/;/. 50. dogwerdby S. van Leenw. Bat. Illnjl.

pag. 1507. onder de Heemraeden van Delfland niet vermek.

1) 3
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Lcen Mannen van Holland (w), „ ten bchoeve van zyncn 7.oon

„ Claas Riiychiok opdroeg zyn buys en hofllede Ten N erve, gele-

„ gen in den Ambogtc van Ky(\vyc, mit denlingelcn, giaften en-

„ de boomgaerden daer toe behorendc ende mit i6c. m:igenhnts,

„ &c. Uit den brief deswegcns verledcn ziet men dat zyn huis-

vrouw Hcilzoete genaamt Mas, ten behove van w elke hy op dat

gocd icts bewezen had ; dat hy nog een zoon had Vranck genaamt,

en dat hy gciondeert had een officie, om te bedienen in den Hage
in Sinte Jacobs kcrke op Sinte Jans altaar; en nog een oiiicic, om
te bedienen tot Ryl'wyk in de kapellc of anderswair, daer 't him bc-

lieven zoude. Jan Rtiychrock liet veele zoonen en dogterenna(«},

en onder dezel. e dezen Thillps , waarvan aanltonds breeder;

mitsgaders Joffer Margriet (o) , m elke trouu de aan Reynout Bait-

aait/.oon van I'eer Reynout van Brederode. Th'tl'ips Riiycbrock van

de IVerve in den jaare veertien honderd vier en zeilig, als gezegc

is, Raad gewoiden, blcef dat ampt bedienen tot in veertien hon-

de:d negen en negentig (/>) en ^\as ondcitiiirchen ook Bailliuvan

'sGravelande en deszelfs ambagt, { q^ mitsgaders Bewaarder van

dc Chartres, Piivilegien, Leen-regillcrs , &:c. van Holland. Zyne
huls^rou«^ V as Jonk^rouw Jennc van Schagen (r)y dogter van

Hecr 'Jau van Schagen ^ den twceden zoon ^an ileer tV'tllcm den
Eallaartzoon \ an Hcrtog Aelbrecht van Beyeren. Hy had een eeni-

ge dogter, welke in veeitien honderd tagiig (j) gefchaakt wierd.

Zy was de tweede Vrouw van Joris van Brederode {t'), Baflaard

van Heer Gysbrecbt van Brederode , Domproofl totUtregt, diever-

maard is in onze gefchiedeniiien, doordicn hy in den jaare veertien

honderd \yf en ^yflig tot Biflchop van Utregt gekoren zynde, cg-

ter den ftoel niet verkrceg, maar door 'David van Boitrgondie Balt-

aard-

f ?m) Verly-brief geregiftr. in 't Bock Cardlm A, 1467-1476. fo\. 19. verfo.

(n) Jo. a Leydis de Orig. ^ rcb. gcjl. DD. dc Brederod. cap. 67. by Anth,

Match, yjml. vet. cevi torn. II. pag. 400. in 8-

(0) Ibid. Cap. 66. pag. 398.

(p) Rcgiflcrs van Crimin. Sententien A. fol. 7. verfo, 15. 75. 97. C.fol. 1.

verf), 28- 29. verfo. D.fol. 66. 102. en 121. In een Sententie gedagcekent 6.

Mei. 1478. (te vinden in 't Memoriaalb. van Sententien van den I love geqiior.

R./u/. 250.) werd hy genoemt Raed en van 't huisgczin viyns genndigen Hccre en

Frotrjoe van Oijlenryk , en mitsdien verflaan , dat hy als man en voiclit van zyne
vrouw en voor de fchulde van dezeive niet betrekkelyk was voor den Gerechte

van den Ilage , dair hi woende , maer voir myncn gen. Hcere en Vrouwe of

Avel voor den Hove. By de vernieiiwinge van de Raadkamer door Eertsher-

tog MaxhnUJaan in 1480. wierd hy tot een der ordinaris Raaden aangeflelt. En
iiic het Memoriaalb. van Sententien gequot. N. 24. beginnende dtrn 9. Jiinii

1497. en eindigende den 7. Aiigufl. 1499. blykt,dat hy in 't laatsgem.jaarnog

Raad was.

(g) II. Memor. van S\vieten/o/. 222. verfo. IV. Memor. van Swieten /o/.

208. verfo. V. Memor. van Swieten fol. 42. verfo en 250.

(?) Goudhoven pag. in. 202. dog S. v. Leeuw. But. Illuft. pag. 1077. zegt,

„ dat deze Jenne van Schagen abufivelyk by Gouthoeven gefteit werd , als een

„ dogter \'an Jan van Scaghen en van Aafje van Berkcnroede
,

gclylc iiit oude gC'

,, rchre\e Memorien en aantckeningen klaarlyk confleert.

(s) Regifler A. van Crimin. Sentent./o/. 94. verfo.

(
r ) Jo. a Leydis van de Heeren van Brederode Cap. 67. pag. 400.
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aardzoon van Heitog Thilips van Bourgonje daar uit gchouden
V, ierd.

Heer WILLEM RUYCHROK VAN DER WERVE, t^6.,

volgde zynen broeder den voornoemden Thilips Rtiychro':. , in 't

Bailliufchap van den Hage ; welk ampt hy fchynt mede niet lang

bedienc te hebben.

WILLEM PIETERSZ, Bailliu en WiUem Engelbrechtz .

Schout van den Hage vermek in een' uitfpraak tulTchen de Kerk- ^ ^'

meefters van den Hage en de Kapelmeeflers van Schevelinge, ge-

dagtekent den 2.9. )anuarii veertien honderd vyf enzeftigjhiervoo-
ren (u) gediukt te vinden. Ofdeze in der daad Bailliu zy ge-

weefl, dervcn wy met geene zekerheid ler nederltelien. Immers
dat hy in veertien honderd twee en vyttig al Stedebouder des Ball-

liiiws i-aii den Hage genoemt vvierd , blykt uit een appointement
van den 28. Septemb. des gemelden jaars Qv) , vvaarby het Hof
hem in die.hocdanigheid ordonneert,dat hy den gevangen, by hem
op de Voorpoorte gehouden , „ bynnen huyden dages Sonnen-
„ fchyn vuytter vangeniiFe leveren en laeten verborgenenhimvoirt
„ ter naefter Vierfchaere die rechte van den Lande doen zal , of

„ anders by fynen gebreke , foe zal 't voirfz Hofdairinnevoirzien

„ als mogelicken dairtoe dienen en behooren zal. En zoo komt
hy ook voor met den titel van Onder-Bailliu van den Hage., in een
ander appointement van den Hove van den 26, Julii veertien hon-
derd drie en vyftig (^w). Zulks datmen Meruit ligtelyk zoudekon-
nen befluiten, dat hy het voorfz ampt niet voor zigzelven, maar in

den naara en voor rekeninge van eenige der bovengemelde Bailliu-

vven bedicnt heeft. Hoe 't zy, na hem vinden wy vermelt

FLORIS GRYP, in eene Sententie van den Hove, gedag- j ,g
tekent den 1 7. Decemb. veertien honderd agt en zeftig, (' x) waar-

'

by hy gecondemnecrt werd in ix. Lyoenen (j/} tot vyf fchell.

grooten , ten behoeve van de dienftmeid van Mr. Jan Stuwaert
bang-

(z<^ I. Decl. 2. Hooftft. pag. 41.
Iv) Geregiftr. in 't iv. Memor. van Boflaert /(j/. 79. verfo en 80.
tw) Geregiftr. in 't Memoriae! van Sententien,gequoteert.E./o/. 143. w/yo.

(x) Te vinden in 't Memor. van Sententien gequot. M. fol. 172.

( 3/ ) Lyhoenen of Lyoenen is een fpecie van goude munte , anders genoemt
goiide LeewJien , waarvan men in de Memoriaalboeken van den Ho\'e menig-
uiaal vermeid vind. Eenen Jacob Jacobjz van Del/ op de Voorpoorte gevangen
zittende, wierd by appointemente van den Hove van den 4. April 1462. Jl.

Cur. teegelaaten op het Binncnhof te mogen wandelen , zonder daar biiiten te

komen , en blecf Fbilips van Abmnde borge voor zyn eer tot vkr hondert Lyboenen.

I. Memor. van Dirk Poes gequot. K. I. fol. 3. Eenen ander gecondemnecrt
in diqfent goude Lyboenen tQ conveneren ad pias caufas. Ibidem /o/. 31. Verbod
gedaan van gcen Jiout te hacken in 't Goyersbofch op die verhuenjijje van twee

hondert goude Lyhoenen, ibidem /o/. 56. 57. S9- 61. Zie mede I. Memor. van
Theodoriis Poes gequot. G. 3. loco. fol. 11. alwaar IVilkm van Zivicten Procu-
reur Generaal vj.n Holland, by monde van Mx.Jdrmn iLcffj^/zAdvocaatmyns
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Sangmeefter van de Hofkapcl , om dat by haar t'onregte op Ver-

moedcn van dicfltal belchuldigt , gevangen en op dc Voorpoorte

van den Hove gczet hadde.

1469. Hcer PHILIPS VAN WASSENAER, Ridder, Heer

van Voorburch, BailliuvandenHage, SchoutvanIVledenb]ik(2;),

Bailliu en Rcntmeefter van Amlteland, Wateiiand en Z,eevang,by

aflland en overgit'te van Aelbrecht van Raephorlt (a). Hy waste

gelyk Raad in den Hove van HoUand (2'j, en daarna Raad en

c;enadigcn 1 Iccrc cohcludecrde , dat Burgemeefters en Schcpcnen van Meden-

blik ziMden gecmdemnecrt ivcrdcn in dc fomme vanfes hondat gmide Lyocnen&.c. j.Dc-

cemb. 1467. Ji. Cur. Staat aan tc mcrken , dat de gcmelde //dr. Lottynfz was

Raad in den Hove van 1462. tot 1468. zie I. Memor. van Dirk Poes K. l.ful.

70. 79. I. Memor. van Theodoriis Poes G. 3. loco. fol. 11. vcijo. Memor. van

Sententicn I. fol. 2. 10. en M. fol. 3. en verders 't geen wy hierna in de aan-

merkinge op de Bylaage XXV. hebben aangehaalt.

( 2 ) Oude Chronyk van Holl. divf. 30. cap. 39. en Goudhdeven pag. 495.

Hy had het Bailliufchap van den Hage en het Schout-ambagt van Medenblik

in den jaare 1469. gepagt. Het Bailliufchap van den Hage voor den tyd van

zes agtereenvolgende jaaren , jaarlyks ter fomme van zes honderd twaalf pon-

den van veertig grooten 't pond , waarvoor aan handen van Clues de PYies Rent-

mecfler van Noortholland ten behoeve myns genadigen Heere Hertoge van

Bourgondie borgen waren gebleven Steven van Raephorjl zyne neve , Geryt van.

der Burch, Jorys Janszoon ^ Jan Stark &n Jernt Groeninck , by a6le van den 26.

September 1469. Want het was te dier tyde de gewoonte , dat deOfficienin

Holland in 't openbaar by de brandende kaerfe aan den meefl daarvoor bieden-

de in den Hage op de Zaal en in de Raadkamer verpagt wierden. zie Memo-
riaalb. van Sententien gequot. M. fol. 347. en 349, 't Welk daaruit was ont-

ftaan , dat het den Graave ondoenlyk was wel na te vorfen of hen deugdclyke

rekeninge en reliqua gedaan wierden wegens alle het geene hen van de Bailliu-

wen en Schouten quam , en wat in derzelver Vierfchaaren A-oorgevallen was.

Goudhoeven getuigt in 't Geflagt-Regifter der Heeren van Waflenaer pag.

136., dat de voorn. Hecr Philips van fVaJfcnaer in 1471. te gelyk Rentmr. Ge-

neraal van Noortholland zoude zyn geweell , waarin hy nogtans grofFelyk

dwaalt , dewyl het zeker is , dat Jan van JJJcndclft het \-ooriz Rentmeefterfchap

heeft bekleet van 1462. tot 1480. en ongetwyffelt langer. zie Memor. van

Sententien gequot. O. fol. 204. en S. fol. 62. waardoor dan ook met eenen

komt te vervallen het zeggen van denzelven Goudhoeven in 't Gellagt-Regiller

der Heeren van Ajjendelft pag. 149., dat de voorn. Jan van j^Jfcndelft zoudc zyn

geflorvcn in 1476. Wy zullen in plaetze van het bovenverhaelde met meer-

der zekcrheid licver alhier nog aanmerken , dat de meergemclde Heer Philips

van IVafjmaer in 1472. was ixaernemcnde die Houtvejhrie van Holland, als blykt uit

eene afte gedagtekent den 24. Maert 14.j1.Ji. Cur. geregiftr. in 't Memor. van
Sententien gequot. N.fil. 318. vers. Want met dit ampt was Heer Jnthonis

Baftaert van Bourgondie den 2. Decemb. 1470. door Hertog Carel van Bour-

gondie begiftigt , maer vermits de voorfz I leer den meeften tyd moefte afwe

zend zyn , ter zake van den geduurigen oorlog , deed liy het Houtvefterfchap

waarnemen door Heer Philips van l^FaJjenaer. S. van Leeuw. Bat. Ilhijfr. pag.

1 5 14. Dccz' laetftgem. Heer beweerde, over zeker gci'chW gerenvoyeert te ive-

fcn tot Dclf dair hy poirtier was rf in den Hage, dair hy ivoonuchtig en huys en hof open

'hielde, als tc zien is uit eene adle, getckent den 10. Januarii 1469. ft. Cur. en

geregiftr. in 't Memor. \'an Sententien M./o/. 271.
(a) Zie mede het bovengem. Memor. M./o/. ';^c)6. vcrfo.

(/)) Dat hy van 1470. tot 1491. Raad in den Hove is gewccfl , blykt uit

menigvuldige aftcns
,
geregiftrcert in de Memoriaalboeken , als mede uit deRe-

gifters
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KameiTing van Kertshenog Maxm//}aau (c"). HoclnngdezeHeer
hct gcmclde Bailliuvvs-ampt heeft bedient , is ter onzer kenniffe

niet gekomen, maar alleen dat hy tot opvolgcr heett gehad

LIE-

gifters der Criminele fententien A-an den zelven Hove. Op de lyfte der Raads-

ki'iden van Holland, ftaande op het eerfte blad van het Memor. van Sententien

geqiioc. O. beginnende den 27. Junii 1472. werd hy genoemt, Jonkhcer Phi-

lips brocder tot IVqlJcnaer. Volgens een Sencencie van den 17. Oftob. 1467.
zoude hy doe al Raad zyn geweeft ; tc vinden by Soetcboom Saenl Acad. iK
Boek. pag. 296. Ziet mede Goudhoev. pag. 493. en de Difpofitie van Eerll-

Hertog Maxhniliaan op de Weddens van de Raaden van den i. Maarc I4"77.

na ftylc van den Hove, gedriikt onder de Privilegien, en Handvellen van de
Graaven van Holland in 4to. No. 5. en jaatflelyk het Memor. van Senteniien

gequot. W. beginnende den 10. Januarii i486, fi. Cm: en eindigende den 28.

Septemb. 1491.

(f ) Hy werd in 't Handveffc van Hertog Maximiliaan op de Bcde , Confir-

matie van Privilegien , Adminiftratic van Juftirie &c. verleent den 26. Mey
1480. (mede aldaar gedrukt te vinden No. 7.) van den zelven Prins genoemt
oiife Raed en Kamerling. En gelyk hy in zynen tyd in groot aanzien en vermo-
gen was , zoo was hy 00k geen van de gcringfte hoofden der Kabeljauwsge-
zinden , en gaf in alle gelegentheden ten vollen blyken , dat hy geen minder
vervolger en verdruldier was van de Hoekfchen ( die volgens het eenparig ge-

voelcn der Schryveren wel de befte en regtvecrdigfte zaake voor hen hadden

,

maar verre de zwakfte waren) als zyn Oom Heer /iewrfnX-endeszelfszoonHeer

Jan van Wqjfenaar ;
gaande zyne partyfchap zoo verre , dat zelfs Zyne en zynes

gem. neefs dienaaren zig niet ontzagen , om eerft des Stadhouders , I leer JVol-

fert van der Veere , een beguftiger der Hoekfchen , dienaars en hiiisgenoten en
daarna deszelfs Valkeniers op de Plaats in den Hage te befpringen en aan te

vechten, (^qiiidDoinhii facient ,audent qimmtaUafitres'^) Jazelts, geholpen zynde
door hunne twiftgenooten de Kabeljauwfche Edelen en onedelen, hen binnen
's Gravenhof te beftormen. Nauwclyks waren deze belegerden door die van
Dordrecht en andere Hoekfche Stedelingen verlofl , en door tufTchenfpreken
van Heer Fieter Lanckhah een verdrag tuflchen beiden getrotFen , of men zag
de Kabeljauwfchen onder beleid en aanvoering van dezen Heer Philips en zy-

nen ueci Jan van IVaJJcnaar met meer andere Ridderen en Edelen van die ge-
zindheid vi^ecr hunnen voorigen gang gaan , haalende des Stadhouders hen "-ften

met geweld van 't fhal , flaande de iloten van zyne kiften en koffers op , na
hen nemende de kleinodien en andere juwelen

,
ja bedry\^ende allenthah'en

groot geweld in zyne huizinge. De Stadhouder , hoewel anders een goeder-
tieren en zagcmoedig man , hier over grootelyks vergramt

, quam met \'cel

volks van wapencn in allerfpoed in den Hage ; waarop deze Heer Philips met
de zynen na Leiden vlugte , alwaar hy wederom zynen bitteren haat tegens zy-
ne tegenzydigen oeffendde , helpende dezelve van 't kuffe en te gelyk de ftad

uitdryven. Maar wanneer deze uitgebannene en verdrevene Hoeksgezinden
in 't begin van 't jaar 148 1. onder geleide van Heer Reyer van Broekhiiifcn de
Had beklommen en by verraflinge innamen , wierd onder de 50. voornaamfte
van de Kabeljauwfche zyde , die hen meeft tegen gewee^ waren , aldaar ge- /

vangen Heer Philips van Wajfenaar , Ridder, terzelvertyd Kapitein van Leiden. Dog
de Scad kort daaraan weder zynde gebragt onder de magt en gehoorzaamheid
van den Ertshertog Maximiliaan

, wierd hy wel haaft uit zyne gevangenis ontflagen.
Heer Philips hier door meer verbittert dan bedaart , woede des te felder tegens zy-
ne tegenflianders en wierd daarom boven zyne twiftgenooten verkoren , om op
't blokhuis, 't geen de nieuwe Stadhouder , Heer Joojl van Laleyn, in denjaa-
re 1482. na 't overvallen, innemen en deerlyk plonderen van de Stad Hoorn
tot haaren onfchuld , onder dekzcl , dat zy den Prince van den Lande wedcr-
fjiannig hadde geweeft , aldaar had doen bouwen, tot Overfte geftelt te wer-
den met 40. of 50. knegtcn, om de ftad voortaan tebewaaren, deKabeljauw-

//. "Dee/. £ fchen
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LIEV^YN VAN CATS, liailliu van den Hage. Hem wierd
^^^'''

door Stadhoudcr en Raadc in Confifior'ic Jittende gejegt en fpecialyk

verboden by a(^te van den 2,2.. Octob. veertien lionderd zeven en

7.evcntig (^) eenige kenntife of bcrigt te ncmen van Snppoofien en hoi-

re dienacren, maer zoo hy iets op hen te /eggen of van hen te eif-

fchcn hadde, dat by fchti dig ii.ai het zclvc te docn voor den Ho-

ve. Na dezen is gevolgt

1481. TAN OEM VAN WYNGAERDEN, oudile zoon van
*

Codfibalk Oem vanlVyngaerden-> Heer van 't huis te Krooneflein.

Het ecille, daar hy ons als Bailliu van den Hage te vooren komt,

is in cene Sententie van den Hove gedagtekent den 25-. Mei veer-

tien hondcrd een en tagtig {ey In deze hoedanigheid bezegelde

hy met Claes IVillemfz Schout in den Hage in de jaaren veertien

hondcrd vyf en tagtig en veertien honderd agt en tagtig verfcheide

rentebrieven , die Schepenen van den Hage „ by oorloye en oc-

„ trooi van Eertshertoge MaximiliaanvanOojlenryk, alsGraavevan

„ Holland &c. en by conlente en believen van de gemeene Bue-

„ ren , Vroedl'cliap , Rykheid en alle die ingezetenen van der Ha-

„ ge en Hage-ambocht , om noot oorbaer van derzelveDorpe, en

„ om die meelte fcade met den minilen te verhoeden , verlcoften

„ op 't corpus van den Hage. Ook was hy in veertien honderd ne-

gentig koper van zodanige renten , volgens den brief daarvan

zynde van dato 1 1 . Mei veertien honderd negentig , werdende al-

daar nog genoemt Bailliu van den Hage (/).

149.. DIRK OEM VAN WYNGAERDEN, Knaape, breeder

\'xa.\\QQX Jacob cm -> Ridder, Heer van Wyngaerden , Ruybroek,
&c. was eerll Schepen te Dordregt, daarna Bailliu van den Hage
en in veertien honderd negentig ook Bailliu van Zuidholland {g).

Hv had ten wyve Adrianavan Nyvelt , dogter vanHeereGfrn/^'tf«
Nyvelty dog verliep zig zoo fchandelyk met eene Viichverkopers

dog-

fchen op 't kufTe tc flerken en geheel Weflvriefland in onderdanigheidtehou-

di^n. Goiidlioeven in 'c Gellagt-rtgifter dcr Heeren van H'ajfcnaar zegt , dat

deze Heer Philips van WalTenaar in den jaare 1484. de Stad Amersfoort hielp

winnen , maar de zamenflelder van de oude Hoil. Chron. maakt van hem geen

gewag , en verhaait in tegendeel , dat de hallingcn met Jonkhccr Jan van WaJJe-

iiaar Hcere PhiUpszoune de gcmeldc Jlad bckhminen. Hy fbierf in 1493. zie Heems-
kerk, Bat. Arcad. pag. 234-250. Orlers, Befchryv. van Leyden pag. 410-430.
Oude Hollands. Chron. divif. 31. Cap. 21. 22. 23. 28. 29. 44- 56. Goudhoev.
pag. 493. 494. 510. 518. 519- 531- 532. en 537. Velius , Befchryv. van

Humi , lib. 2. pag. 62-66.

(d) Geregiftr. in 't Memor. van Sentcntien gequot. R. fol. 95.
(e) Geregiftr. in 't Memor. en Sencentie-boek van den Hove

,
gequoteert

S. >/. 172.

(/) Geregiftr. in 't klcine francyne Rcgifter van de gocderen den H. Geefl
alhier toebehoorcnde/o/. 344. 346. en 348. verfo. als mede in 'c Regifter der

Privilegicn en anderc aliens van 't St. Nikolaas Gafthuis alhier.

(g) Goudh. in 't Geilagt-regiftcr dcr Wyngaerden p^if- 213. S. vanLeeuw.
Bat. Ilbjlr. pag. 995. 1040. en 1407. J. van Eyck , en Oudenliov. Befchr,

van Ziiid'holl. in dc iyfte der Bailliuwen van Zuidholland pag. 447.
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dogter in den Hage, dat hy deswegen voor den Hove ontboden

en gclait wierd, „ voirtaen geene converfatie meer te houden mic

„ Vincente Zyberts die Vifchvercoepers dochter ( waervan men
„ heel HoJlant door reets liedtjes gezongenhad) 'tzyin't fpreken,

„ in eeten of in drinken, noch in geene maniere , hcymelyk noch

„ openbaer binnen of buyten den Ilage, op peene van 100. Phi-

„ lips guldens, telken reife als hy bevonden foude wcrdcn contra-

„ rie gedaen te hebben ; Voirt op arbitrale corredie nae gelegent-

„ heyt der zaeke. Gelyke aenzegginge wierd ook gedaen aenF///-

„ cente op peene van gebannen te wefen. Gereferveert bovendien

„ fodanige punitie als fy beyde ter caufe van 't geene voorledenis,

„ misbruykt en verbeurt mogen hebben , met bevel hiervan adfe

„ te maken en in 't Regifter van den Hove te llellen ter eeuwiger

„ memorie ; zynde de voorfz afte gedagtekent den 7. Odob. vyf-

tien honderd vyf (Z?). Hy was terzelver tyd nog Bailliu van den
Hage, en had geduerende deze zyne bedieninge tot Stedehouder

GODSCHALK OEM VAN WYNGAERDEN, Be- 149/.

zitter van 't huis te Krooneflein, Dykgraaf van Gecltmeer-ambagt
en Heerfchap in Gryfoorde, die by S.van Leeuwen (i) genoemt
vverd Bailliu van den Hage, zonder byvoegingevan tyd; zynde on-
getwytFelt de zelve die zigineene verklaringe, by hem ten verzoe-
ke en ten behoeve van de H. Geellmrs. alhier, gegeven den 3.Ju-
lii veertien honderd zeven en negentig, hQi\\.t\t Stedehouder's Bail-
liwws van den Hage (^k).

Heer WILLEM OEM VAN WYNGAERDEN, ^Sio.

broeder van den voornoemden Godfchalk , Ridder , Heer van AI-
brantswaart en Ambagtsheer in Grysoorde , was in vyftien hon-
derd tien Bailliu van den Hage en in vyftien honderd twaalf te ge-
lyk Lieutenant-Houtveiter van Holland. Hy wierd 00k indejaa-
ren if-xz. 15-23. en ifzj. ter dagvaard befchreven onder deRid-
derfchap en Edelen van Holland ( /).

FLORIS VAN KYFHOEK, Bailliu van den Hage, als 1515-.

ens is gebleken uit een fententie van den Hove tegens een Bode
van den Hove over wangedragt {mal'tverfatien), gedagtekent den
io. Julii vyftien honderd vyftien (w).

WILLEM ZONDER DANK, Bailliu en Schout van den 15-1.

.

Ha-

(*) Te vinden in 't Memor. van Sententien No. xxix. hebbende hetzelve
Regifter geene bladzyden.

{\\ ^J^^-J^^'jP- P^g- 1042. en Goudh. pag. 214.
^k) Gcdrukt onder de Cofluimen van den Hage No. XLVi. pag. 39. en mede

te vinden in 't meergem. Regifter van 't H. Geeflhiiis/o/. 454.
(/) S. van Leeuw. Bat. Ilhiflr. pag. 762. 1041. 1515. Goudhoeven in 'c

Geflagt-Regifter der Wyngaerden prtg. 213. Van der Houve, Handvcft-Chron.
2. boek IS. kap. pag. ij^-
(m) Geregiftr. in 'c Regifter der Crimin. Sententien van den Hove gequot.

E. fol. 82.

//. T)eel, £ 7.
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Hiige. Deze vvicrd by de Magillraat van den Hage anngcltclt, die

bet Bailliufchnp van den Graaf voor zckcre jaarcn badde gepagt,

gelyk onder anderen blykt by bet vyfde Artikel van dc fentcntieen

Ordonnantic van Keizcr Karel nopende bet docn van 's Ilaags rc-

keninge en 't bebandelen der inkomllen, enz. gcdagtekentdeii lo.

Angulli vyfticn bonderd vier en tvvintig,alvvjargezegt word, „ dat

„ men niet en bevind , dat de penningen gccomen van de vercoe-

„ pinge van defe renten ,
gcemployeert zyn in de betalinge \ an

„ tnfebeedcn, maer eensdeels geconverteert in andere fcbulden,

„ als toften pachte van den Ba'iU'itifchappc van den Hage. Welk
ampt die van den Hage zedert den jaare vyftien bonderd vyf op die

vvyze badden bezeten, en desvvegen veele moeyelykbeden zoo met
den zelven W'lllem zander 'Dane' > als anderzints, moeiten onder-

gaan ; als breeder te zicn is uit bet agtlte artikel van de gemelde
Ordonnantie.

1^24. Heer FLORIS VAN ASSENDELFT, Ridder , Heer van
Goudriaen, was eerll Bailliu van den Hage ; en daarna Kallelein van
der Goude in vyftien bonderd zeven en twintig en vyitien bonderd
vyf en vyftig («). Hy was 00k een der Edelen , die nevens de
Gcdeputeerden der lleden den zellienden Mei vyftien bonderd vyf
en tvvdntig ter dagvaard van de Staaten van Holland en W ell-Vries-

land in den Hage verfcbenen op bet aanltellen van Mr. Aernt van
der Goes tot 's lands Advocaat in plaatze van wylen Mr. Aelbrecht

van Loo (0 ). Als mede den tienden Januarii vyftien bonderd vier

en veertig by bet aanneemen van Mr. Adriaen van der Goes tot op-

volger van zynen voornoemden vader in 't voorfz ampt {py

x^i-j. DIRK COEBEL V AN LOO, of, zoo wy hem elders ge-

noemtvinden, S/Vyfe Cobel van den Loo,vjzs ontrent driejaaren Bail-

liu van den Hage en daarna Hoog-Heemraad van Deltland (^}.

1^33. JACOB STALPERT VAN DER \VIELE Adnaans-
zoon, in de jaaren 15-08. i^op. en vervolgens Schepen van den Ha-
ge en l^ailliu van WaiFenaar zynde geweeil, wierd in vyftien bon-
derd agtien Hoog-Heemraad van Delfland, en daarna Bailliu van
den Hage, volgens commilbe gegeven te BrulFel den 3. Maart vyf-

tien bonderd drie en dertig (r). By Bort in zyn tradaat van 't

Leenregt /'tf^. 17. werd hy in eene Verklaringe by hem en eenige

an-

(?z) S. van Lceuw. Bat. Ilhjlr. png. 854. Goudhoevcn, in 't Gcflagt-Re-
gifher der Heeren van Aflendelft, pag. 149.

(0) De afte van aanflellinge flaat geregiftrecrt in 't dcrdc Memor. vanSan-
dc!in/w/. 89- zie mede van hem hicrna onder het Ilooftlluk van de Vroec-
fchappen in dc aantckeningc (k).

(p) De afle van Surrogatie is mede te vinden in 't cerfle Memor. van J.
van Dam

, fol. 29. verfo.

(q) Zie de Coftuime van den I lage No. xxw. pag. 34. en No. lxvii.
pag. 58. riy wierd Hecmraad van Dellland den 10. Jiinii 1555. volgens de
lyfte der Ileemraaden van Dellland gedrukt in de Inleid. op de Delffche
Oiidh. pag. xcv.

(r) Zomniige zouden nogtans ten hoogflen in twyfFeltrekkcn , of devoorn.
7«-
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andcre Heeren gegeven den 1.6. Augufti i^zf. genoemt Jacob 'van

der JVyele alias Stalpcrt Racd van de Rekenkamer en Leenman der

Graafelykheyt van Holland. Hy vverd 00k gerelt onder de Ede-
len (j-), als n.ede van den jaare vyfdenhonderd een en twintig tot

vyftien honderd zeven en twintig onder de Raaden van Holland

(^}. In de gefchreve Genealogie van zyn gellagt Itaat hy aldus

vermelt, Jacob Stalpert van der JViele Adriaenfz, , Heemraed van
Tielflandy Schout of Bailliu van 's Graven Hage en JVaffenaer \ want
het Schout -ampt van den Hage heeft hy mede veiicheide jaaren

en op verfcheide tyden afzonderly'k bedient; 200 als uit de Lyfle
der bchouten, die wy hierna zullen laaten volgen, kan werden ge-
zien. Hy was getrouwt met Maria van Montfoort , gezegt van
Arkel, en liet tien levende kindcren n-a, waarvan de eerlle is ge-
weert Heer Jan Stalpert, Prielteren Kanunnikop't Hof; detwee-
de Maria Stalpert Priorinne der arme Sulteren of beflote Nonnen
in 't Bethlehem -Proilie -Convent in den Hage. Den 7. Ortober
vyftien honderd zeven en dertig dezer werreld zynde overleden,
is hy in de Klooitcr-kerk alhier in 't vol harnafch begraaven, al-

waar zyne vrouvv mcde ter aarde was gebragt.

Mr. ARENT BOOT, Meelterknaap van de Wildernifle van ,^3^.
Holland , was in vyftier. honderd vyf en dertig Bailliu van den Ha-
ge (k ). Na 't eindigen van zyne Commiilie den 31. Decemb.des
gem. jaa'-s, wierd hy by 't Hof van Holland, vcrmits byzyneKei-
2erl. Majelleit van 't voorfz Bailliufchap nog niet was gedifponeert,

in den zelven dicnft voor den tyd van zes wceken gecontinueert

(^v')\ dog 't ichynt, dat hy 't zelve ampt langer heeft waargeno-
men;

^acoh Stalpert wel Bailliu van den Hage zy geweeft, gemerkt men in zekerc
Coflume van den Hage pag. 34. eenen Jcurob Stalpcrt als Sellout van den Hage
ten tyde van Mr. Jrent Boot, en Fincent van Lcbejlcin Bailliuwen vermelt vind;
te meer nadien in eene andere Coflume {pag. 58.) ter nedergeftelt werd , dat

Arent Boot , Dirk Cocbel van Loo , Fincent van Lebejtein , Gysbert van IFyngaerden en
Junker Louis tSeraets agter den anderen het Bailliuws-ampt bedient hebben , zon-
der denzelven Jacob Stalpert als Bailliu daarondcr te tellen. Hoe 't zy, 't is ze-

ker , dat zyne Commiffie als Bailliu van den Hage ter Graaffelykheids Reken-
kamer van Holland geregiftreert te vinden is.

(s') S. van Leeuw. Bat. Illiiftr. pag. 1169.

{t) Zie 't tweede Memoriaal van den Griffier Sandelin /<>/. 73. Regiffcer der
Crimineele Sententien

, gequot. E. fol. 130. vers. 143. verfo. 154. vers, en
170. vers. enz.

(z() Dat hy in 1535. Bailliu van den Hage was, blykt uit een Ordonnantie
van den Rade en Rekeninge in Holland , mitsgaders van den Geregte van den
Hage tegens onvoorzienlyke oproer , dat in den Hage by ecnige SecretarifTen

of anders zoude mogen gebeuren , van dato 4. Februarii 1535. Dog uit de
Cofluimen van den Hage {pag. 34. en 58.) fchynt hy a! eerder Bailliu geweeft
tezyn,omdat iiyaklaarbydeoptellinge derHaagfche Bailliuwen genoemt werd
voor Dirk Cocbel van Loo , Fincent van Lcbejlcin , Gysbert van PFyngaerden en Jonker
Louis 't Serraats , die agter den anderen het Bailliuws - ampt zouden waargeno-
men hebben. Hoe 't zy, zeker is 't, dat hy in vroegeren tyd het Schout-
ampt afzonderlyk bedient heefc.

( 1) ) De adle daarvan ftaat geregiftreert in 't tweede Memor. van J. de Jon-
ge/o/. 21.

E 3
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men; want het volgcndc jaar zekcr gcfchil ontftaan zyndevoorden

Ho\e tullchcn de Magiltraat van den Hage ter ecnre, en den De-

ken en kapittel op 't Hofter andere zyde over de groote of Latyn-

fchc Schoole, washy, als Bailliu, eendcr Gcdeputeerden van we-

gen de MagUhaat, uitwyzens de ade daarvan verleden den 30.

Mey ifs^). (-1^). Naderhand is hy geworden Droit en Kaitelyn

le Francker en Grietman van de Bik in N'rieiland , en heeft met

zyne huisvrouvv Geertruid vau Leeuzycn te ^cvuzalem gewecll (x).

1,38. VINCENT VAN LEBESTEIN of anders Lubbejtehi,

zoo als hy in verfcheide aliens te vooren komt, was Bailliu en ook
zomtyds te gclvk Schout van den Hage, welkeamptenhy verfchei-

de jaaren heeft bedient , dog niet zonder moeilykheden zoo nu en

dan te hebben moeten ondergaan, nadien te zyncn tyde de Sche-

penltoel menigraaal ledig, de jullitie zonder adminiltratie flond,

en de verkoorenen niet dan door dwang tot hunnen pligt te bren-

gen waren , waarvan wy de oorzaak te zyner plaatze zullen mel-

den ; zulks dat het Hof door de menigvuldige klagten , die dage-

lyks deswegen aan het zelve wierden gedaan , eindelyk genoodzaakt

wierd, den voorn. Vincent van Lebeftein, fchoon zyne voorfzcom-

miilie reeds ten einde was, by ade van den f. Mei iffs- (jy ).

„ te committeren en te authoriferen , omme als Bailliu en Schouc

„ van den Hage by hem te ontbieden de perfoonenvan de geenen,

5, die by den Heere vanBeveren, van der Vere, &c. Stadhouder-

„ Generael defer Landen , Catharine leftledcn tot Scepenen van

„ den Hage voor defe loopende jaere genomineert zyn gcweeft,

„ den zelfden den behoorlyken eedc af te nemen en met hen par-

,-, tyen rccht en juffitie te adminiltreren, &c. Vincent van Lebe-

Jtein was ecn der drie Mecfterknaapen van de Houtvelterie van
Holland , in welke hoedanigheid hy in 't begin des jaars vyftien

hondcrd negen en vyftig (^z) \s overleden. Na hem wierd Bailliu

i55'3.
GYSBRECHT OEM VAN W YNGAERDEN,Schild-

knape {a). Deze had Keizer AT^z/r/ verfcheide jaaren in den oor-

log gedient, en daardoor,zoo 't fchynt, eenIevenaangenomen,dat

weinig ovcreenkomlt had met den politiken llaat. Hy had zigook
in

(to) Te vinden in het twecdc Memor. van de Jonge/o/. 58.

(x) Zie S. van Leemv. Bat. Illujh: pag. 878.

(y) Geregiftr. in 'c vicrde JNIcmor. van
J.

van Dam/o/. 83.

(2) In zyne plaatze wierd door 't Hof den 27. Febr. 1559. by provifie

aangeftclt tot Meefterknaap Gysbrecbt van Schooten. i. Memor. van Ernfl/o/.

177. vcijb.

(a) Dus werd hy getitelt in een Colluime van den Hage van date 4. Maart
1560. Ji. Cur. pag. 33. Wiens zoon deze zy gewecft , konnen wy met geen
voile zekerheid zcggen , ten waare men wilde , dat hy was de tweede zoon
van Mr. Floris 0cm van ff^yngaarden , in 1518- en vcr\'olgens Raad in den Ho-
ve van 1 lolland , zynde de eenigfte die met den naam van Gysbrecbt in 't ge-

llagt - regifter der Wyngaarckn , by Goudhoeven en S. v. Leeuw. Bat. Illufir.

gedrukt, te vooren komt. Zyne moeder zoude dan zyn geweefl: Jnwidym
van Diivciivoorde , dogter vdn I leer /Irent van Diivenvoorde , Kidder , en hy kin-

derloos overleden.
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in verfcheide fchulden ingewikkelt, weshalven zyne moeder de
alienatie zyner goederen of erfportie , ten zy by confente van den
Hove, by haare reltanientaire difpofitie hadde verboden {b). Nau-
welyks was hy in de bedieninge zyner officie als Bailliu gctredcn ,

of quam te begaan eene daad, die hem cen uiteiiten tot fchande
lb-ekte> want hy wierd by Sententie van den Hove van Holland
van dcni6.0ciob. i5-5'3. (r). gecondemneertzekereinjurieneenea

Jan Soete-, woonende alhier in den Hage (dien hy met geweld en
ganfch t'onregt uit zyn huis hadde gehaalt en op de Voorpoorte,
als toen de gewoonlyke zitplaats der gevangenen van den Hage,
gezet,) aangedaan, „ eerlyken te beteren, mitsten tweeden regt-

„ dage na de pronunciatie van de gemelde fententie te compareren

„ in de Audient'ie alhier , den Hove in den name van de Jnjiitte bid'

„ dende omvergijfeniJfe\ Endedaerenboveninhandenvanden Rent-
„ meeller van de Exploidlen van den Hove tot profyte van deKey-
5, zeiiyke Majelleit te betalen defommevanxf. Car. guldens. Daar-
na was hy den meeften tyd afwezend en liet zynen dienltdoorSub-
flituiten of Stedehouders , waarvan Adriaan Bennink , Secretaris

van den I^age , een is gevveelt (^), waarnemen. Maar als hy ein-

delyk geheel agterbleef en na zyn ampt niet om en zag , waardoor
't zelve onbeheert en onbedient bleef , wierden het Hof en de Re-
kenkamer te rade, zync borgen te ontbicden en hen te noodzaa-
ken tot het benoemen van een perzoon, nut en bequaam tot het aan-
vaarden van het voorfz ampt j waartoe de borgen dan voordroegcn
Lodewyk tSeraartSt dien 't Hof en Rekenkamer goedkeurden en
by provifie tot denzelven dienfl committeerden , uitwyzens de na-
volgende ade (^), welke als aanmerkelyk wy dienitig geoordeelt
hebben , hier nevens te voegen

:

„ Alfoe Ghysbrecht van JVyngaerden jegenwoirdigc Bailliu van Provifio-

„ den Hage 't zelve zyne officie van Bailliufcap dikvvyls verlaet , nele

„ als hy oicknoch jegenwoirdehckdoet, in zulcker voegen dattct
J?,?J"™'1;'

„ voirfz officie onbeheert en onbedient leyt, foe hebben die van Railliuvvs

„ den Raede en Rekeninge in Hollant ontboden Acrnt van "Du- ampcop

„ venvoirde en Tieter "Van Halmale als borgen voor den voirfz van ^f'^''^las

« Wyngaerden, en henluyden van wegen Co. Majt. fcerpelick be-
„ lalt en bevolen te voorzien van een Bailliu, die in defeii pericu-
„ leufen tyden foude mogen veritaen tot correcHe vandedeliquan-
„ ten en tot inninge van alien boeten en breuckcn, die als nu on-
„ geexecuteert b'yven tot achtcrdeele nyet alleen van de Co. Majt.,

3, maer oick van den voirlz borgen; en hebben die voirfz van den

5) Rai-

{b) Dit biykt uit een a£le van authorifatie van den Hove op den voorn.
Gysh. van IVyngacnlcn , om te mogen \'erkopen eenige morgen land tot quytin-
ge zyncr fchulden, zynde van dato 22. Novemb. 1555. en geregiftreert "in 'c

V. Memoriaalb. van J. van Dam/(y/. 99.
(c) Deze Sententie is gedrukt onder de Bylaage W. W. agtcr het ecrfle

deel pag. 896.
(d) Te zien uit een Coftuime van den Hage, gedagtekent den 20. Oclob.

^559- No. Lxvii. pag. 58.
(c) Geregiflr. in 't vi. Memor. van J. van Dam/o'. 92. verfo.
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„ Raide en Rckcningc dcn7,clven borgcn foeverdegeconftringccrt,

„ dat zy bcnodicht xy n gcwecll tc nomiiicren een nut en bequaem per-

„ iben tot die dclei vituere van 't voorfz officie , en nae dilay van eencn

[, dach of twee hcbbcn diezelve borgen daertoe genominccrt Lode-

„ wjk Cberaerts ,
gcboercn van iMechelen en hicr in den Ilage

', woonachtich , foe dat 't Hof van Hollant en die voirlz Luyden

„ van de Rekeninge houdendevoor aggreabel die voirfznominatie,

„ hebben den voirfz Lodewyk Cberaerts by forme van provifie ge-

„ committeert en committeert midts dcfen tot de deiervituere en

„ bedieninge van 't voirfz oiiicie van Bailliufcap, immcrs ter tyt en

„ wylen toe die voirfz van IVyngaerden wederomme tot paeifyble

„ en vreetfaemige refidentie gecomen lal zyn , mits dat hy 't ielve

„ officic fal exerceren en bedienen op rekeninge, die hygehouden

„ w erd daer van te doene foe v> el de voirfz Camere van kekenin-

„ ge , als den voirfz van Wyngaerden en zyn borgen elcxs refpec-

„ tivelyk , dair voeren die voeriz borgen cautie fallen blyven , en

„ vvc'.-d dezelve Lodewyk Cberaerts van hem we! en getrouv, elykle

„ quyten en te voorzien in 't voirlz officie gehouden den behoer-

„ lyken eedt te doen in handen van de vooriz Luyden van de Re-
„ keninge, die dairinne geuaeren fullen 't recht van de Co. Majt.

„ Gedacn in denHage den xj. Augulli anno i55'7-

Ondergeteykent , J. VAN DAM.

i^^7, Jonkheer LOUIS tSER A ATS of LODEW YK SCHE-
RAARTS in dezer voege , als gezegt is, tot Bailliu van den Pla-

ge zynde aangellelt en vervolgens beeedigt, wilden de Staten van

Holland hem in die voorfz qualiteit niet erkennen, beweerendedat
hy een Brabander zynde tot den ilaat van Baiiliu niet bevoegtwas,
nadien 't zclve tegens de vvettcn en Privi'.egien de Landen (/"),

en ^^ el inzonderheid tegens bet Odrooi nog onlangs by zyne Kei-

zerlyke Majefleit den Staaten ^er]eent en by zyne Koninglyke Ma-
jeftcit bekragtigt, ten hooglten Itrydende was; weshalven de Staa-

ten den Ilove van Holland verzogtcn (^3> ^'^'^ ^ien vooin. Louis

tSeraats de exercitie zyner bedieninge mogte werden verboden,
immers ter tyd toe dat hy wettelyk zoudc aangetoont hebben de
plaatze zyner geboorte en w el voornamcntlyk , dat hy geen Bra-

bander zy, vvaar toe zy dan het volgcnde requeit (/?} overgaven:

« Ver-

(/) Zie het iv. art. van 't groot Privilegie van Vroiiw Mavm , gedagte-

kcnt den 14. Maart 1476. luidcnde in dezer voege: ,, Item dat wy niemand

„ Raed , nog hooft van den Radc , Griffier , Rentmeefler , DrofTaert , Caile-

„ lein, Treforier, Dykgrave, Bailju of Schoiit , maeken nog ordineren ziillcn

,

,, noi'; gcenrehande ander officien, nog dien(ten,kleyn of groot, hoedanig die

,, wefen mogen , in den voorfz Lande van Holland , Zeeland en Vriefland

,

,, geven nog confenteren en fullen, nog doen nog laten bedienen, dan die van

,, den voorfz Lande gebooren zullen ivej'en, en niet van vrecnide Landen , ende indien

,, eenige giftcn van de \'oorfz officien of dienften by ons ofte onfe Voorzaten

„ contrarie van defer Ordonnantic gegeven waren, of by ons of onze naco-

,, melingen in toekomcnde tyden gegeven mogte vv^erden , die en zullen nu
„ alsdan , en dan als nu , dood en vaji geenre waerden zyn en blyven ; enz.

(g) By Refolutie van den 19. Auguilus 1557.
(h) Geregiftr. in 't Regifter der Refolutien van Holland, beginnendc met

den 23. Fcbr. 1557. en eindigende met 2(3. Oflob. 1558. pag. 82.
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., \^crtcor!en in allcr ootmoet de Edclen en fes groote Stcden Rcaucflc
van Holland, reprefentcrcnde de Sratcn van dcnzelven Laiidc, \'andc

„ hoc dat hen Supplianten by de Keyzerlyke Majelteit op iieu 7. '"^Laatcn

„ dachvanMcy-i555- ( i ) onder anderengeo6roveen , gcconlenteert hnV-,l"r

„ en gcaccordecrt IS, dat voortaen niemant, gebooicn uytde Lan- denHo-

den, die de voorfz, van Hollant excluderen van de officien , in
"''^•''^'^^

„ haren bedryxen vallcnde, tot eenig officie in den voorfz Lande ^"hcLc^s

„ van Hollant en Weltvrielland geadmittcert zal werdcn , noginf- deoctfe-

„ gelyks eenige, niet gebooren zynde uyt zyne Majclteics Landen pi"sevan

„ van herwaerts over; welk Oftroy of PriviJegie by de Koningjy- fciSn^lan

„ ke Majerteit geconfirmeert is. 't'ls ook zulks, dat die van Bra- dcnHage

„ band niemand en admitteren tot eenige officie, binnenhaere Lan- S'-'int^i'tli-

„ den en Hertogdom vacerende, dan ingebooren Brabanders, en
„ dat na vermogen zekere Privilegien, 't welk zy fullineren vande
„ Koninglyke Majeiteit of fyne Majelteits Voorfaten te hebben ; en
„ hoe .vel mits defen niemand van den geenen , die apparentlyk

„ voor Brabanders gehouden m erden, en groote twyffel is, ofBra-
., banders zyn dan niet, tot eenig officie , vallende en vacerende

„ binnen den Lande van Holland, nog tot de exercirie van dien

„ behoortn geadmittcert te werden, nogte ook eenigen eed de-

„ zelve afgenomen , voor en aleer dczelve by behoorlyke Certifi-

3, catie ofte andere deugdeljke befchcyden dedcn biyken van de
„ plaetfe haerlieder geboorte, en dac zyluyden geen Brabanders

„ en ^\ arcp ; foo fchynt nogtans , dat onlangs geleden eencn Louis

5, Scheraerts-> geobtineert hebbende den Itact van Bailliuichap van

3, den Hage , tot doeninge van eedt en exercitie van 't voorfz offi-

„ cie geadmittcert is, hoewel de Scheraerts7iotoirlykvoor Brujjelaers

„ gehouden Werdcn ^ en mitsdien den voorfz Bailliu ook geprefii-

„ meert werd eencn Bruileiaer , en zulcx een Bral^ander te vvefen

,

„ en dit al zonder eenig wcttelyk document gcexhibeert te werden
„ vande plaetze van zyne geboorte; endc alfoo by deze manicren

„ van doen en toelatende eenige gebooren in Brabant tot de offi-

„ cien, binnen den Lande van Holland vallende, 't voorfz Oftroy

„ of Privilegie van de Supplianten , 't welk zy met groote moeite

„ en arbcyd van de Keizerlyke Majefteit verkregen hebben, gein-

„ fringcert, en eindelyk by de voorfz admiffie teniete gebrngtzou-

„ de werden, tot irreparable fchade van hen Supplianten; SOL ver-

„ foeken zyluyden , dat U Mogendc Heeren gclievenzy, henluy-

„ den te accorderen appointemenc op dc marge van defen , uyc

„ kragte van dewelke den voorfz Louis Schcraerts op zekere groo-

„ te poenen, jegens de Koninglyke Majefteit teverbeuren, geintcr-

„ diceert zy de exercitie van 't voorfz Bailiiufchap, tertyd en wy-
„ len toe hy by \\ ettclyke Certificatie ofte anderLegitim document
„ vcrtoont ial hebben van de plaetfc van fyne geboorte, en dat hy

„ gecn gebooren Brabander is , en in cas van oppofuie , de voorfz

be-

(?) Gedrukc in \ groot Placcaatb. 2. dcd. col 2072. zie mcdc het Oftrooi
van den 2. Novemb. 1555. inhoudcnde dat geen Uitheemfche eenige bedicnin
gen in Holland zullen mogen hebben. ibid. 4. dccl. pag. 37.

//. T>ee/. F
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„ bevcelen pnenacl Ihdhoudcndc, van niet te mogcn cxercercn 't

„ vooi-r^officie, voor de exhibitie \an 't voorfz, uettelyk docu-

„ menr, zy den Bailliugedagvaertommcicaenhoorcn zuken eyfch

„ en conclufie, als de Suppliantcn tor caule \an dien zuUen doen

„ en nemcn, en zult avcI doen.

Het appointement , 't gccn het Ilofdes anderendaags daaropver-

leende, was van dezen inhoude:

„ Zy deze requelte geftelt in handen van de Luiden van de Re-

Appoin- >> iieningc alhier, ten einde zy die vifiteren en voor henluyden doen

tcmcnc „ kornen den jegen woordigen Pailliu van den I lage Louis Scberaerts ,

^'^K^ „ en van hem te eyfchen de plaatze van zyne geboorte , daervan

de voorfz *.' '^Y gchouden werd fuffifantelyk te doen blyken, en zoo verre zy

Rcqueflc\ ,, vinden dezelve een gebooren ]3rabander te wefen, hem van 't

„ zelve officie deporteren, volgende 't Oftroy, by de Supplianten

„ van de Koninglyke Majelleit geobtineert, en een ander , geen

„ Brabander zynde, daarvan voorzien.

Louis tSeraets ingevolge van welk appoindement belaft zynde met
hetbewyszynergeboorte-plaats, bragt na veele aangewende moeite

en naverloop van twee maandeneindelyk voor den dag ,, twee Certi-

„ ficatien van twee getuigen, die onderhunnen eed verklaarden, dat

„ de zelve Louis Scberaerts , BailUu van den Hage , binnen Mechelen

„ gebooren was (k)j welke certificatien den Staten vertoont zyn-

„ de, verklaarden dezelve by Relolutie van den 8. Oftober des

„ gemelden jaars, dat hy met dezelve certihcatien mogt pafleren,

„ mids dat by den Advocaet een klein Verbael gemaektzoudevver-

5, den van 't vervolg, by de Statin gedaen, omme de voorfz ver«

„ klaringe van zyne geboorte te hebben , en dat hy dezelve Certi-

„ ficatien en alle andere gelyke zoiide doen regiltreren in een Re-
j, gifler apart i en dat zulke en andere gelyke Certificatien by den
„ Advocaet bewaert en aan de lyaiTe gereegen zouden werden.
Hierop wierd de voorfz Bailliu in zyn ampt geveftigt , 't geen hy
vervolgens eenige jaaren heeft bekleet, tot dat hy in 1561. daarin

wierd opgevolgt door

(/)Jonkheer GUILLAUME LE GRAND. Deze was
iS6i. te

(i) Want tiifTchen die van Mechelen en Holland was een minnelyk verdrag

en overeenkomfl gemaakt , dat d'een des anders inboorlingen tot ampten zou-

de toelaaten , en zulks dat de Mechelaars hicr te Lande in dat fluk als Hollan-

ders zouden aangemcrkt werden ; waaromme het 00k waarfchynelyk is , dat S.

van Leeuw. Bat: Ilhijir: pag: 757. en 759. hem om die rede Helt onderdeRid-
derfchap en Edelcn , die in Holland , Zeeland en Utrecht leefden ten tyde als

Keizer Karel de vyfde dezelve Landen quam doorrcizen en bezoeken ; als mede
in 't jaar 1549. toen Koning rhilips als Graave of lievcr als erfwagter zyns va-

ders binnen Dordregt gehult wierd. Wy vinden eenen Jeronhnus tSeraets , Stal-

meefter van Prins JVilkm dm I. als een Vlaamfch Edelman betitelt.

(/) Dus vi^erd hy betitelt door Merula, in zyn boek van de lVildem[lfe pag.

25. en van de 7mnia- van procedercn, lib. 3. tit. i. cap. 3. pag. 135. als mede in

een appointement by Schcpenen van den Hage veerieent den 9. Sept. 1561.
te vinden onder de Cofluimen van den Hage 'No. LI. pag. 42.
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te gelyk (in 1^66.) Meeitcrknaap van de Houtvederie van Hol-
land (w). AIs in 't begin des jaars vyftien honderd agt en zellig

's Lands Advocaat Mr. 'Jaco^ van den Einde op bevel vandeaiiaad

der Trocbclen door den Graave van Boffn, die, na 't vertrek van

den Prins van Oranje uit dezen Lande,het Stadhoudcrfchap waar-

nam, in den Hage op een vcrfoeyelyke wyze (want hy was Bo/J'us

gait,} gevangen genoraen wierd, was 't deze Bailliu, die onder 't

gelei van een goed getal zoldaaten denzelven Heer, na twaalf dagen
aldaar zittens , met alle zyne papieren op eenen nagt na Brullel

bragt. riy zelf wierd daaraa door lall van den Ilertog van Cleve
als Gouverneur en Kapirein Generaal van 's Konings Nedcrlandcn
te Antvverpen (daar hy onrboden was,) gevangen gehondcn, dog
om wac oorzaak, en hoe 't met hem is afgelopen, vinden vvy ner-

gens aangetekent. „ En vermits het Bailiiuws-ampt nyet ledich

„ mochte Itaen , foe committeerde ( n) en aiuhorireerde 't Ilof

van HoUandt by afte van den ii. Maert if 70. na den loope van
den Hove, by provifie totte wedercoempltc van den voorn. le

Grant i of dat van zyne Majelteits wegen anders dairinne zoude
welen geordonneert, den oudlten Schepen van den liage, om-
me 't voorfz officie te bedienen en zyne Majelteits recht te be-

„ waeren , zoe dat behoert : Authorifeerde voorts het zelfde Hof
„ den voorfz oudlten Schepen in zyn nootelyk afwezen een ander

„ vuyttet voorfz Collegie te moegen fubltitueren. De oudlte Sche-

pen terzelver tyd w as

»5

J»

CLAES VAN DAM; maar nadien dezelve te gelyk was
Dykgraaf, Heemraad en Waarfman , waardoor hy dan hier dan
daar in verfcheide quartieren geroepen wierd, en overzuiks door
de menigvuldigheid van zaaken en bezigheden dagelyks in diervocge

belemmert v> as , dac hy zig zeer bezwaarlyk toe het waarnemen
van het Eailliuws-ampt van den Ilage konde ver'edigen ; „ zoo
„ committeerde {0) het Hof, na voorgaande communicatie enad-

„ vys van de Luyden van de Rekeninge alhier , by a£):e van den
„ r(i. April if/i., by provifie en tot anders a!s vooren zoude we-
„ zen geordonneert

,

„ DIRK PAEUW, mede Schepen van den Hage , omme 't

„ voorfz Railliufchap te bedienen en 't recht van de Koninglyke
Majeileit te bewaeren, alle boeten en breucken die daer vallen

zouden, mit recht en jultitie te innen, en van de civile boeten
te mogen compoferen , zulx als van outs andere Bailliuwen op
rekeninge bedienende gedaen hebben, mits dat hy van zyne ad-

„ minillratie gehouden werdt behoorlyke rekeninge, bevvys en re-

„ liqua

(?m) Maar wanneer de voorn. k Grand in 1570. abfent en na BriifTel ver-

trokken was , wierd in zyne plaats door 't Hof by a6le van den 26. Mei des

gemeiden jaars provillonelyk toe Meefterknaap gefubftilueert Fou-ivels van Hove.

zie 't vyfde Memoriaal van B. Evnil,ful. 118.

(n) Deze Commiffie flaat in 't geheel geregiftreert in 't V. Memor. van
Ernft/o/. 268. verfo.

(v) Deze werd mede in 't geheel gevondenin'tzesdeMemor. vanErnfl/(^/.4.

//. 'Dee/. F z
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„ liqua te doen, zulx dat behocren zal, mits d:u hy by ziekte of-

„ tc andcrc nootlyke afvvefcn een van de andere Schepenen in lyn

„ plaatfe 7oude mogen fubllitucrcn. Dog de voornoemde T)}}-!:

Taen'tv bekleedde het Bailliuvvs-ampt niet lang , want hy wierd

kort daaiaan opgevolgt door

1571. DIRK OEM VAN WYNGAERDEN, Bailliu van den
Ilage. Maar als deze na verloop van ontrent een jaar van 't zelve

ampt wierd afgezet ,
(gedeporteert ,) om rede ons onbekent , wierd

in zyne plaatze aangeltelt

1573. CORNELIS VAN MYEROP, tot BailHu en Schout van
den Hage, by commiilie van den o. Odob. vyftien hondert drie

en zeventig. Deze bediende dezelve amptcn al mede niet lang,

nadien wy vinden, dat nog in 't zelve jaar door 't liof wierd ge-

committeert

1573. \y IL L E M VAN W ER V E , om by provifie het Bailliuws^

ampt waar te nemen. De rede dezer zoo geduurige verwiffelinge

en veranderinge der drie bovengemelde Amptenaaren konnen wy

,

(die de adtens der aanltellinge hebben gczien in 't Regifter, beruf-

tende ter kamere van Burgemeefteren van den Hage,) nergensan-

ders aan toefchryven , dan aan de geltadige omkeeringe der zaaken

{p ) in dien tyd ; werdende 's Graven-Hage dan door deze dan door
geene partye vermeeitert en bezeten. Maar als in 't begin van
Oftober des jaars vyftien honderd vier en zeventig, na het geluk-

kig en niet min wonderbaar ontzet der Stad Leiden , deze plaats

door het verlaaten der Spaanfche en het weder in bezit nemen der

Staatfche Soldaaten , tot een valt en veiligcr verblyf wierd (,^)
voor de burgers en andere , die voorheen daaruit geweekeft waren

,

vervoegde zig

1574. HUGO VAN GROENHOVEN aan de Staaten van

Holland , „ met verzoek om te mogen hebben het Eailliu^vfchap

„ van den Hage en 'sGravenzande, met den aenkleven van dien;

„ \\ elk verzoek de voorn. Staten by 't believen van zyneExcelien-

„ tie (Prins Willem den eerjien) den zj. Novcmb. des jaars 1574.

„ denzelven Suppliant accordeerden ; en dat voorts hem daar af

„ verleent zouden mogen m erden by zyne Excellentie brieven van

„ CommiiTie om dezelve Ofiicien {r^ te bedienen in zulker voe-

« ge*

(/)) Ilicrop kan nagezien werden zekere Remonftrantie by die van denRaa-

dc Frovinciaal en Rekeningc aan zyne Excellentie IVins IVUkm den I. gedaaii

den 27. Maarc xvc. Ixxiij. Jtilo Curia: Holl.
( gcrcgifbreert in 't zevende Memo-

riaal \'an den Griffier Ernfl/o/. 43. verfo.) waarin aangetoont werd, hoezom-

mige perzoonert zig in den Hage onthoiidcnde, dan deze dan geene partye ver-

lieten of aenhingen, na dat de zaaken aldaar een keer naamen , ,, amhangende

„ den vyant en heiir vaderlant verlaetende , benzehen biiyten den Lande van Hollant ab-

„ fcnteerden , &c.

(q) ] lierop kan nageflagen werden /. dcel III. Hmftfl. pag.^s- envolgende.

( )• ) AiiioeM'el den voorn. Hugo van Grocnhoven bv de bovengem. Refolutie het

Bail-
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»j gc, Jils dezelvc laatil bcdient zyn gewcefl. Waarby \vy alhicr

moeten aanmerhen , dat deze, onzes wetens, deccTltcisgewceU,

die als Bailliuw van den Ilage by de Sraatenbenoemtisgevvorden,

't gecn voorhcen by den Graaf, zynen Stadhouder of in zyn afwc-

zcn by den Prefident en Raade van Holland bcnevens de Luidcn
van de Rekeninge, in den naam van den Graafplachttegefchieden.

SALOMON VAN DER HOUVE was eerft Eailliu van 15;^.

Schiedam : maar zynde een vroom en opregt man , en mitsdien

oordeelende, datmen gcen menfchen, om opinien en dolingen van
hetverftand, maar om misdaadcn, moedwillig bedreven , moclt
ftraffen, kon hy niet van zig verkrygen, om ingevolgevan hetPla-'

kaat van Keizer Karcl, als Roomfch Keizer, te Worms gegeven

,

en in 't jaar vyfden honderd twintig, zonder bevvilligingederStaa-

ten, ook in Holland ingevoert, onnoozele Chrillenen, om datze

in alles niet overeenltemmen konden met de Roomfche Kerk , te

vervolgen. Dierhalven zag hy zulke door de vingeren, waardoor
hy de Geeftelykhcid in diervoegen in het oog liep, dat hy vn egens
ketterye aan den Hove van Holland w ierd aangeklaagt , van zyn
ampt afgezet en op de Voorpoorte van den Hove gebragt, alwaar
hy zevcn jaaren gcvangcn bleef zitten, ten tyde (j) als de vierbe-

kende Priellers, insgelyks wegens kettcry betigt, met den vuure
geregt wierden. Daarna zoo gelukkig als wonderlyk uit de gevan-

genifle verloil zynde, wierd in ifji. ontrent het innemen van den
Eriel Scheeps-Kapitein ( ? ) ; en is eindelyk Bailliu en Schout van
den Hage gevvorden (?/), in welke bedieningen hy in 1584. aldaar

zonder oir is overleden. In zyne plaatze wierd by de Staaten van
Holland den 19. Julii deszelven jaars , om verfcheide refpeBen en

confideratien tot het voorfz Bailliuws- en Schouts-ampt gecom-
mitteert

Jonkhecr AELBRECHT VAN EGMONT; onder voor- i^g,
vvaar-

Bailliuwfchap van 's Gravefande mede vrietd toegeftaan , zoo is het hem egter

niet gevolgt
,
gemerkt Pieter van Perfyn reeds daarvan commilTie hebbende , het

zelve den Staaten te kennen gaf. Waarop de gem: Staaten by Refolutie van
den 27. November daaraanvolgende verklaarden

, „ dat het Bailjufchap van

„ 's Gravefande met den aankleven van dien niet impetrabel was , en overziilks

„ dat de impetrant 't gem. officie zal mogen blyven bedienen na vermogen zy-

5, ner voorfz brieve van Commiflie.

(s) Zie hiervan Bor , Nederl. ITiJl. V. boek pag. 321. Hooft, Nederl. H'ljloi:

pag. 21 1. Brandt, Hijl. der Reformat ie I. decl X. boek pag. 510. enjii. En ook
het eerfle deel dezer Befch. XIF. Hooftft. pag. 457.

(?) Deze en nog eenen Jacob /Inthimifz , by den Heer C. van Alkemade in

z.yne Bejchr. van den Briel pag. 374. vermelt , vverden by onfe Nederlandfche
Schryvcrs onder de Scheeps-kapiteinen , die met den Graave van Lumey den
Briel hebben helpen inneemen , overgcflagen ; Zynde , zegt de tleer Hooft
Nederl. Hijlor. pag. 230., wonder en jammer, dat de Schryvers niet overeen-

komen in de naamen der voornaamfhen , die met het bemagtigen van de boven-
gemelde Scad den eerflen lleen van de vryheid hebben gek-gt.

(u) Zie S. V. Leeuw. Bat. Ilhijl. pag. 992. M. van der Houvc, Handvejl-

Chron. pag. 188. C. van Alkemade Bejchr. van den Briel pag. 374.

F 3
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uaardcn (v), „ dat hy gehoudcn youdc zyn hem -als Kapitcin te

„ Inntcn gchruikcn, zoo vt-rre eenig volk in waartgcld zoude mo-

I^I'/a'^' ;' S*^" vvcrdcn gcnomen , zulks met hem dien aangaandc alsd-.m

tLe^- > 'zoudc mogen werden gehandch. „ De Staaten van Holland ver-

»?«;.' tot „ Klaarden daarop by Reiblutie van den %^. Julii daaraanvolgende,
Baillui en

^^
^..^^ ^^^ voornoemde Jonkheer Aelbrecht vau Egmoude denhchoor-

"•eco:n- sj lykcn eed zoude doen in de Kamere van Rekeninge in Holland,
mittecit. „ als Bailliu en Schout van den Hage, op de ade Commidbriaal

„ hem daartoe by de Staaten veiieent, en daarop zonder verdere

„ Commiflie /;/ officio zoude mogen trcden, tot dat op de zaaken

„ van Regeeringe zoude wezen gedilponeert. Dog het fchynt,

dat hy devoorfz ampten niet na behooren heeft waargenomen,zoo
dat de Staaten daarover ganfch te onvrede vvaren, en derhalven by

Refolutie van den agtlten Augulli vyttien honderd vyf en tachtig

C''^) » gelaiten aan den voornoemden Bailliu te fchryven, dat,

„ alzoo men wel kan bemerken, en nader onderregt zynde , dat

„ by denzelven geen behoorlyk devoir en wicrde gcdaen in 't ftuk

„ van zyn officie als Bailliu en Schout van den llage , niettegen-

„ flaande dezelve daartoe was gecommitteert , op vail vertrou-

,, wen, dat by hem meerder naarltigheid en opzigt op het redres

„ van 't geen dat by den voorgaanden Oliicier zoude mogen we-

„ zen verzuimt, zoude vverden aangewent; Dat hy daarommeniet

„ na en laate met meerder devoir, authoriteit en ontzag in zvne

„ voornoemde ampten hem te quyten , zulks dat daarvan geene

„ vorderc klagten voor en komen, of anderzints zouden de Staa-

„ ten niet konnen veritaan , dat hy hem volgens zynen eed daarin

„ quytende was als na behooren.

Ontrent wat zoort van zaaken zyn wan -devoir heeft beftaan in

die Troebel tyden , blykt uit de gemelde afte niet, en wy hebben
het ook uit geene andere bcfcheiden konnen ontdekken. Zeker
is t, dat hy deze berifpinge, als cen verwyt , zoo euvel opnam

,

dat hy kort daaraan belloot, van de voorfz bedieningen weder af-

Itand te doen, na dat hy daarvan naauwelyks twee jaaren in 't be-

zit hadde gevveell, llellende dezelve in handen van zyne Excellen-

tie den Graave van Leicelter, die vervolgens het voorfz Bailliu-

fchnp en Schout-ampt (x) by rejignatie van den meergemelden
Jonkheer Aelbrecht gaf aan

1586.
DIRKVANZYPESTEIN. Maar nadicn deze aanllellin-

ge M as gcfchied zonder voorgaande noniinatie van de Staaten van
Holland, welke zy nogtans bv het verding (^y') met zyne Excel-
Icntie op 't iUik van het gouvcrnemcnt van den Lande gemaakt,

aan

(u) Gecxtrahccrt uit het Regifter der RcToliuicn van Holland, bcginn. 3.

Januarii 1584. en cind. den 24. Decenib. 1584. pag. 418. 431.
(w) Uit het volgendu Regifter pag. 458.
(:v) Zie Refolutie van haar Ed. Groot Mog. van den 7. tot den 17.

Maart 1586.

(y) Te vindcn liy Ilonft, Ncderl Hijl. xxiii. hoek fag. 1043. in deze
woorden: „ De voorneeinde ampten van Regeeringe en Reehte, die ter be-

„ fdiiklvinge \'an dtn algemcenen Stadhouder plagten te ftaan , zoud' hy be-

gecven
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aan zig hadden behouden , zoo belloten de gcmeldc Staaten by
hunne Relolutie van den 12.. iMaart vyftien hondcrd zes en tagtig,

tot behoudeniire van het regt van den Lande van Holland , door
eenige danrtoe gecommittecrde Ileeren zyne Exccllentie en den
Raa'dencvens hem geflelt, tc verzoeken , dat dercctsgegeveCom-
miflie, als tegens het vooiiz Verding verzogt en verkregen, tenie-

te raogte werden gedaan Waarop de Raad verklaarde , „ dat

„ zyns Excellenties mceninge nict en was tegens het meergemelde

J,
Tradiaat iets te doen , maar dat door misverfland in de voorfz

„ zaake \\as gcprocedeert ; byzonder overmits zyn Excellentienict

„ was berigt , dat het voorfz Baill'infihap een princ'ipaal officie van
„ V Land w IS ^ en dat zy daarom te vte e waren te geven eenafte

„ van non-prajuditie : en verzogten te ht-bbn een dcclaratie, wat
„ voor principaale officien in Holland gehouden uie.den. Waar
„ tegens de Gedeputeerden in plaatze van de voorfz adte van non-

„ prejuditie (in fxvolge van de bovengemelde Relolutiej voorlloe-

„ gen, dat het beter zoude vvezcn tot conveifatie van 't recht van
„ de Staaten en de aurtoriteit van zyne Excellentie, dat de Staaren

„ zouden nomineren drie perfoonen, en onder dezelve den voor-

„ noemden Sypefteyn voor deze rcyfe all- en te fhllen. Ende aan-

„ gaande de ve klaaringe van de principaale Officien , datmen ver-

„ Itonde , dat alle oHicicn , die van oude tyden by den Gouver-
„ neur-Generaal, 't zy in de Rade. Einantic of aider ^ints plegen

„ gegeven te werdtn, principaale officien zyn, daarvai debtaacen

„ de nominatie is competerende. Dit voorflag by den Raade go^^d-

„ gevonden zynde, bedankten zyde Staaten, dat dezelve de au-

„ thoriteit van zyne Excrllentie in zeer goede recommandatie ua-
„ ren houdende, en beloofden hen in gelyke zaaken te voegen na
3, den Tra-'iaate met zyne Exccllentie gemaakt. hierop \u rden
in gevolge van het voorfchreven by de staaten tot het Bailliuichap

en Schout-ampt genomineert de voorn. 'Dirk van Zypejieyn, IVil-

lem Van Zonnebergh en Claes de Groot.

Op de7,e vyze bleef Dirk van Zypejieyn^ die ook te gJyk was
Kailliu van Wo-rden, in 't \oorig bezit zyner bedieningen , vvaarin

hy zig in 't vervolg zoo flegt heeft gequeeten , dat hy om verfchei-

de wan-bedryven excejfen) daarinne gepleegt, als mede wegcns
overfpel , enz. by Sententie van den Hove van den elfden Mei yf-

tien honderd negentig van zyne voorfz amptenwierdgefufpendeert,
en eindelyk by Icntentie definityf van denzelven Hove,gedagtekent
den vyftiendenMaartvyftitn honderd zes en negentig (^) afgczet,

en inhabil verklaart, met confifcatie van een dcrde zyner goederen.
OndcrtuiTchen had het Hof, agtervolgende hunne Ordonnantie en
Inltruftie, by adfe van den elfden Lecember des gemelden jaars

vyf-

„ geeven aan perfoonen , tc kiefen uit twee of drie dubbel getal , iiem voor-

„ te flellen door de Staaten van 't Gcweft, daar ziilks te doen vielc.

(z) Geregiftr. in 't Regifter dcrRefoliitienvanHoll.begin. 3. Jan. i58(5.-22.
Dec. 1586. pag. 105.

(a) Geregiftreert in 't Regifter der Criminele Sententien van den Hove,
beginnende den 10. Jiilii 1585. en eindigeade den 17. Sept. 1622. fol. 51.
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Mifllve

van't Hof
aan de
Staatcn

van Holl.

nopcnde
de provi-

fionele

aanflel-

lingcvan
Lttd. van
Lands'
kroon.

vyftien honderdncgcmig (b) „byprovi{iegccommitteeitZo,v/'tw/

„ Land/croon , omme 't zeK e otticie van Irailliu en Schout van den Ha-

„ ge te adminillreren enbedicnen tot alzulke eeren , profyten , cmo-

„ lumcnten en conditien , als daer toe llaan en behooren ; mids dat

„ hy gchoudcn \\o\d daartoc in de Camere van de Kckeninge te

„ doen den bchoorlyken eed. Van welke aanllellinge hot voorlz

Hof haar Ed. Groot Mogende by den volgende briefkcnniilegaven:

Edele Mogende Hoocbgeleerde , J^^yfe , P^oorficnige

Heeren.

„ Alfoe Ttirk van Sypefteyn Eailliu en Schout van den Hage om
vedcnen by ons gcfuipcndeert es van de exercitie vanfynotticie,

foe hebben wy, navolgende d'Inlhuftie en Ordonnantie van den

Hove, by pro\ifie in fyne plaetze geltelt en gecommitteert Loujf
van Laiitscrooni omme 't felve Officie te adminillreren enbedie-

nen, waarvan wy Uwer Ed. Mog. volgende de voorfzlnllruftie

by defen hebben willen adverteren

„ Edele Mogende Hoocbgeleerde , Hy/e , Voorfienige Heeren , wy
bidden den Ahnachtigen Uwer Ed. Mog. te w illen fpaeren in

voorf ^oedigeregeringe. Gefchieven in den Hage den ii. De-
cembris ijyo.

5)

J5

3)

ii

33

»
31

33

1590.

*Pro'vi/if.

JonkhcerLUDOLF VAN LANDSKROON, in voege

als vooren gczegt is , het Eailliufchap en Schout-ampt van den Hage
zederc den jaare vyftien honderd negentig by vvyze van voorzieninge *

hebbende M aargenomen , Avierd, ovei-mids het deportcmentvanden

f /li>foIut. voorn IDirk van Zypeftem-, door de Staaten volkomen f begiftigt

met dezelve bedieninge, by commiflie van den 22. Oftober vyf-

tien honderd zeven en negentig. Waarop hy den 26, daar aan-

volgende den behoorlyken eed deed in hunden van de Heeren Ge-
committeerde Raaden. Onder de voorwaardcn in zyne voorfz

Commifhe bcgrenen, was „ dat hy gchouden zoude wezen alle

jaare te doen pertinente en opregte rckenin,ii;e van al!e criminele

zaken ; van welke Criminele zakcn, die byhcmberecht fullenwer-

den , hy genieten zoude een derde part , en van de zaken , die fzy-
nen aangeven zoiiden worden bcrecht by den Trociireur - Generaal

oft Hofvan Holland ^ een gercgt zcsdepart van't zuivcr van dien,

en voorts agtervolgende d Oraonnantie en InltruClie dies aangaan-

de gemaakt of nog te maken , die hem zouden werden overge-

leverc ; en voor de Civile boeten , breuken en amenden binnen
den bedryve van den voorn. Eailliufchappe en Schout-ampt val-

XtVidi^^ jaarlycx ten geisooonlyken iermyne betalen alfiilken pagt , als

alrede geordonneert is ofte als nog geordonncert zonde werden en dat

aan handen van den Rentmeeller- Generaal van de Domeinen
van Noortholland, cnz.

Lndolf van Landscroon was ecn EdelmanuithetStigtvanUtregt,

en

(/;) Te vinden in 't derde Memoriaalb. van Ilanneman /y/. 167. vcrfo en
168. r. zie mede Rcfolutie van haar Ed. Groot Mog. van den 22. 06lob. 1597.

33

33

3)

33

33

>3
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en getrouwt eeril: met Maria van der Does {c") cr\ daarna met
Elizabeth van der Myle , Vrouw vanDubbeldamen Kyfhook i^d).

Jonkheer W IL LEM VAN O UT S II OO R N , gezcgt S O N-
NEVELT C^') Eailliu en Schout van denllage, by atliand van
den voorn. Ludolfvan Lanscroon^ volgens commillie van de Staa-

len van Holland van den 11. Junii zcllien honderd vyf (/ j. Ily

vcr-

( c ) Deze was een dogter van Jonkheer Jacob van der Does den Hveeden van
dien naam , Ridder , Raad van Wilkin den eerjlen Prins van Oranje , en nevens
den Heer Jan van der Does, Heer van Noorcwyk, Bevelhebber binnen Leiden

,

gedurende het tweede beleg. Zy ftierf in 1587. te Noortwyk in 't kraambed-
de,S. van Leeuw. Bat. Ilhijtr. fag. 931. Tweede Memor. van Rechtere

fol 113. verfo.

{d) Taq Luifcius , algemeen groot Woorde - boek , op Does, pag. i6r.

Art. XII. Jacob dc tweede. Dog S. v. Leeuw^en Bat. Illujtr. pag. 1042. zegt ,

dat hy ten tXveedemaal getrouwt zoude zyn geweeft met Jenne tSeracrts , v^^edu-

we, dogter van wylen Jonkheer Louis tSeraerts , eertyds BaiJIiu van den llage;

en dat de voorn. EUzabet van der Myle ten tweden man zoude gehad hebben
Jacob van Lanskroon. zie 't Geflagt-regifter van van der Myle pag. 1018.

(e) Men dient te weeten, dat het aloud Adelyk geflagt van Outshoor-ninhz-

teren tyd zig hceft onderfcheiden in Vlaming van Outshoorn , en in Sonnevelt van

Outshoorn. Uit deze laatflgemelde was de voornoerade PFillem van Outshoorn ;

wiens vader is gewcell Jonkheer Jndries van Outshoorn gezegt Sonnevelt
,
getrouwt

met Jonkvrouwe Jacqiiemina Fallet , by welke hy twee zoonen hadde verwekt

,

en over dezelve by zyi->e uitterfle wille tot voogt gefleit den Heere van Obdam;
dog deze met andere onleden bekommert zynde , verzogt de voorn. weduwe

,

dat in deszelfs plaatze mogte gefurrogeert werden Dirk Fokkertfc Coornhardt , 'c

welk het Hof toeflond by afte van den 13. Januarii 158 1. gercgiftreert in 't

agtfte Memoriaalb. van Ernfl fol. 93. Dat de voorn. IVillcm van Outshoorn

voor een goed Edelman is erkent geweefl en den titel onbetwiftelyk heeft ge-

voert, blykt ondcr anderen mede uit een ade, gedagtekent den i. Septemb.

1604., behelzcnde zekere conditien en voorwaarden nopende het afzandcn en
toemaken van de keukenduinen , tulTchen Jonkheer Andries van Thienen &c. ter

eenre , en de Edele Meeren Johan van Schagen , &c. Johan van Duvenvoorden &c.— mitsgaders Jonkheer IVilleni van Outshoorn y te vinden by Meriila van de

Wilderhilfe, pag. 255.

(/) Geregiftreert ter Graaffelykheids Rekenkamer in 't iiij. Regifter van
CommilTien, beginnende met xvc. fes en tagcig. fol. clxxxix. ^ ultra. Op
de pleyke van dezelve commillie ftond

, ,, l3e Staaten van Holland en Wefl-
„ VrieOand hebben verclaert en verclaeren bydefen, dat Willem van Outshoorn,

„ als Bailliu en Schout van den Hage den gewoonlicken eed doen en cautie

„ (lellen fal in de Camere van de Rekeningein Holland, niet jegenflaende de com-
„ mifiie hem daer af verleent , inhoudt, dat den voorfz eed gedacn en cautie

,, geftelt zal wcrden aen de Gecomniittecrdc Raden van deStaeten. Gedacn indeii

„ llage den .\v. Junii anno xvjc. en vyf. (ondcrflont)

Ter Ordonnantic van de Staeten

(was getekent)

A. DUYCK.

Op ten rugge van dezen ftond: „ Op huyden den xvjen. Junii feftien hon-

5, dert en vyf, foo heeft JVillcm van Outshoorn in 't Witte van dezcn gedeno-

,, mineert, ten Burele van de Camere van dc Rekeningen in den Hage ge-

„ daen den bchoorlyken eed aen handen van die van de Rekeningen der Graef-

//. T>ee/, G fe-

l()Of.
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vcrwierf van dc Graaffelykheids Rekenkamer by ade van den 17.

Januarii 7.cllicn honderd negen(^), dat hy, in plaatze vanjaarlyks

rekcnin^e te docn van de civile boetcn, breuken en amenden , bin-

ncn den bedryve van den Mage en Ilaag ambagtvallendc, waartoe

Jiy volgens zyne commillie verpligt was, dezelve in pagte zoude

liebben en houden, mits alle jaare aan den Rentmeelter van Noort-

holland daarvoor uitkeerende de fomme vanzellig pendente xl.gm.

'c pond. Na zynen getrouwen dienit van ontrent vyfiien jaaren

\\ierd hy by Refolutie van haar Ed. Gr. Mog. van den X3. Julii

zelhen honderd twintig (om de religie) van zyn ampt verlaaten

{/}). Hy was mede Schout vanNacltwyk, van wegen zyne Ex-
cel-

felykhcyts van Holland, van de Bailliu en Schoutfchappe van den Ilagewel

,, en ^etrouwelyk te exercercn en bedienen volgende de Inllriiftie hem hier

benefFens gelevert ofte die hem noch hiernamaels gelevertzalmogenworden.
"

(g) Geregillr. in 't iiijdc. Regifter van de Verpagtingen van Officien/o/. d.

(h) Wy zullen de woorden yan de gemelde Refolutie , als zeer aanmerkelyk , al-

hier uitfchryven , op dat daaruit des te klaarder kan gezien werden , op wat wyze

men in die fluurfche en zeer harde tyden te werk ging met het afzetten van eerlykc

en aanzienlyke luiden , onverhoort , uit hunne bedicningen : „ Is ontfangcn

fchryvens van Biirgemeefteren , Schepenen , Vroetfchappen en Regeerders

van den Hage , daer by dezelve haer beklagen over de kleyne behulp , dien-

fl:e en quade officien van den Bailliu van den Hage , met verfoek aen deze

Vergaderinge daer op te willen letten, ende foo den dienft van den Hage,

, ah de waere Chrijlelyke Gereformccrde religie ten beften , denzelven van zynen

„ dienfl te ontfetten ; waerop hierna zal worden gelet.

,, Zynde voorts by continuatie in dezelve befoigne gedaen tot de volgende

drie, als Dirk Cornelisz Schaap, Bailliu en Schout van der Goude , fVillem van

„ Outslmm , Bailliu van den Hage , ende Eduardt Jacoth , Bailliu en Dykgrave

van de Zype ; waerin de voorfz Leden, als de Heeren Edelen, Dordrecht,

, Delf, Leydcn, Goude, Rotterdam andermxa] en precife infifterende , datmen

eerft belioordcn de Perfoonen te hooren , dat de Bailliu van den Hage by der

„ hand cu^j-, die nog defen naermiddag in het Collegie van de Gecommitteerde

Rade verfchenen vvefende , verjhgt badde alken te mogen toorden gehoort ; dat hy

niet lange feggen , macr dadelykcn he-ivyzcn zmdc onivaerheid te ivefen, daer mede men

„ hemfogt te bez-^aeren ; Is nogtans by de andcre Leden, zeggende in defe zae-

ke te'moeten gcgaen zyn met couragie , en datmen vigeur moejle thonnen met het

^^ Jlellen van exempetien deportemcnte van de voorfz drie Ofjicicren, geftempt en ge-

conckidcert ; daerover de Heeren Edelen , om in defen te gaen met eenpa-

„ righeid , voorlloegen, te nemen het advys van zyne Princelyke Excellentie

,

, en de andere Leden blevcn perfiflerende ; de difficultcrende verzogt zynde

, hen te conformeren , verklacrden de Heeren Edelen niemandt vngeboort te kunnen

, condemneren , dat zulks te doen 00k 'xare jegens de Rechten van het Landt , niet te

,, min konden voor deze reyfe lyden te worden overftemt ; Dordrecht om ge-

„ voegs wille hen te conformeren; Df^anders te wefen gelafl, dan te lyden

„ te worden o\'erflcmt ; Leydcn met het advys van de Heeren Edelen ; Gmidf

,, te moeten blyven by haer laft. Waerop dan den deportemente is gedecer-

„ neert; ende den Gecommitteerde Raden gezeyt te letten, hoemen defengf-

,, voegeiykjle zoude executeren ; hebben hen daarvan, als van ccn zacke ivat buy-

„ ten or'dre gehandclt
,

gcexcufeert , en zulks den Secretaris bevolen de aenfchry-

„ vingc in den name van deze Vergaderinge aen de voorfz perfoonen te doen

;

,, Zynde daermede het vorder befoigneren defen acngaende uytgeflelt tot de

„ naefte byeenkomfte van 't rcces , en gefeyt , datmen alsdan in 't eerfte van

„ de Vergaderinge zal ter hande nemen , ten eynde tyd te hebben tot het gce-

„ ne behoort ; \s'ordcnde met eenen bevolen en by de meejle Leden aangenomen

,

„ de cmtenfien en diverfiteit van opinien om defen gcvallen fecreet te houden op den eedt.

• Naau-
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cellenlie den Graave van Arenberg ri), en te gelyk Bailliu van

Monller, en w ierd van dat ampt insgclyks ontflagen; beichuldigt

zynde van Zuidenhout zynen Subftituit-Schout van den Hagc (nict

200 zeer uit eige bevveginge, als vvel grcotelyks door andcrcn daar

toe aano-ezet} over verlcheide zaaken de Remonltrantcn (/6) aan-

o-aande. In zyne plaatze wierd by Prins Maurits, als Stadhouder,

uit een drie geial hem by de Staaten voorgcdragen , verkorcn

Mr. quintYN DE VEER, Advocaat en Licentiaat in i6xo.

de Regten ; waarop de Staaten hem vervolgens den 5. November
zeftien honderd tvvintig commiflie verleenden , onder andcren be-

helzende, „ dat hy gehouden zoude wefen alle jaeren te doenper-

„ tlnente en oprechte rekeninge van alle crim'mcle en civile zaaken,

„ ven'ictende van de civile drie deelen die by hem bericht fonden wer-

„ den-y en van de geene die by den Trocureur-Gencrael tzynen aenge-

„ ven bericht zonden worden een fesde part van V zuiver van dien.

„ Dar hy ook zal moeren aennemen en houden de Dienaers vanju-

„ Ititie, tot fulken getale en laften, als vanoude herkomenbyzyne

„ Voorfaeten gedaen zyn geweeft, met exprelTe conditien (/),dac

„ dezelve geen oneerlyke Taverne , noch lichte Heiberge ofte

vrou-

Naauwelyks was de voorn. Heer Willem van Outshomi van zyn voorfz ampt

ontzet , of Burgemecfteren en Schepenen , zonder eens age te llaan of zy be-

voegt waren dan niet , vielen de Staaten laftig met eenen brief, „ waarby zy-

5, luyden bcgeerden , dat by de Vergaderinge de nominatie tot het vacant Bailliu

„ en Schout-ampt van den Hage zoude gedaan werden op drie perfoonen , by

„ hen voorgejlagen , als J'acoh Halling , /Ibraham le Febure en Philips Doublet , ten

,, eyndc zyne Princelyke Excellentie daaruit een perfoon zoude mogen elige-

„ ren; dog daarop wierd den 13. Augufti 1620. niet gerefolveert , maar dtw

,, 19. daaraanvolgende is by haar Ed. Groot Mog. een andere nominatie ge-

,, maakt van drie perfoonen, te weeten de voorn. Jacob Hailing, Mr. Quintyn

„ de Feer en Johan Smout , welker namen zyne Princelyke Excellentie ten eyn-

„ de voorfz zyn toegezonden in beflote milTive.

(i) Als Heere van de Vryheid van de hooge Heerlykheid van Naaltwyk:

zie Refolutie van Holland van den 15. en 30. Septemb. en 12. Oftob. 1609.

(k) Hy w'as Remonflrants , en zyne befchuldiginge bellond daarin, dat hy

de Placcaten zoo van Haar Ed. Gr. Mog. als Hoog Mog. tegens die van zy-

ne gezintheid niet ftreng en rigorous genoeg hadde uitgevoert, maar in tegen-

deel aan dezeh'e te vcel zagtheid en connivcntie hadde bewezen.

(/) 't Moet niemand vreemt voorkomen , dat deze conditie in de voorfz

Commillie met zoo vcel nadruk gcinfereert werd gevonden. Want invoorige

lyden plagten de Dienaars zoo van den Procureur-Cjeneraal als van den Bailliu

van den Hage allomme door den Hage, dog wel inzonderhcid op 't Spuy on-

eerlyke Tavernen en bordeclen te houden , waardoor dagelyks veele en grove

onordcntelykheden gefchieden, in zoo verre dat de buuren van 't Spuy in den

jaare 1539. daaro\'er aan Vrouwe Maria, Gouvernante dezer Landen, ten

hoogfl.cn klagtig vielen , zoo als uit de volgende Ordonnantie te zien is.

,, Op tc fupplicatie overgcge\'en van wegen den ghemeene Buycren van de

,, Spoye in den Hage in Hollant, zich hoochgelick beclagende , dat dacr da-

„ gclicx menige oneerlicke Taverne en herberge van bordeelen gehouden werd

„ by den Dieners van den Procureur - Generael van Hollant , ende oick van

,, den Bailliu \'an den voirfz Vlccke van den Hage , dacr deur en die menich-

,, foldige exceflen van vechten , kyven, flacn enonmanierlicke en fpicfcwoir-

„ den te fpreken en anderzints foe wel by dage als oick bv nachte de voorgem:

//. T>eel, G z „ ghc-
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, vTOinvcn zouden mogen houden, 't wclk v.y by dc7,cn fcherpe-

,, lyk v.crbicden en riiet willcn hen roegclactcn te vvorden.

Den voorn. Mr. ^tintyn de Veer vinden vvyiri verfcheidc adens

en ook ekkrs vereert met den titel van Jonkhecr (»?}. AIs zyn

vadcr Mr. Aelbrecht de Veer, Raad en Penlionaris der 8tad Am-
llerdafn den x6. Mei i6ii. door denzelven Piins tot hct Raads-

lieers-araptindenHoogenRade gcvordert wierd ,ver7.ogthy, „dat

„ in zyne commiilie geftelt mogtc werden Heer Aelbrecht de Veer ^

„ Ridder , Heer tn Calans-Ooge, als zyndc ecn titul by denxelven

„ van de Koninglyke Majefteit van Groo* -Jirittannicn verkregeii

„ ten tyde zyner laatiter legatie aan dezelve Majelleit. Welk verzoek

hem by Relblutie van Haar Ed. GroocMog. vandeni9. Augultiides

gemcldenjaarsgoedgunftclyk wierd toegeltaan, „ en den Secrct.iris

„ gelall in de commillie de qualiceit van Ridder te inlbrercn. En
't is ongetvvyii'ek ook uit dien hoofde, dat de voorn. Bailliu in een

aile

„ ghemeen buyeren ende heurluyder kinderen wefende van goeder faem en re-

,, nomniee, oick mede de vaerende en pafTerende man , foe daer een groote

„ pafTagie vak
,

grootelicken gefchandalifeert werden , ende verfouckendc

,, daeromme tot ghemeene eere , welvaert en goeden exemple de voorfz on-

„ eerlycke tavernen geaboleert , verbodcn en nyet meer ghetolereert te wer-

„ den; myn genadigfte Vrouwe de Coninginne Regente alle de voirfz redenen

„ overgeweghen ende daerop gehadt 'tadvys van den Stadhoudcr, eerfteRaedt

,
prefiderende ende andere Luyden van den Rade in Hollant , ordonnecrt den

„ voirnoemden Procureur-Generael van Hollant en den Bailliu van den Hage, en

„ clken van hen refpeftive heurcn voirnoemden Dicners te bevelen en daer

„ toe te houden , dat zy hun verdraghen op te voirfz Spocye gelyk oneerlicke

„ herbergen meer te houden. Bevelende den voirfz Stadhouder en Raide van

„ Hollant tegens den ongehoirfacmen of overtredcrs van deze voirfz Ordon-

,, nantie te proccderen by rigoureufe corrc6lie, op datze te bet onderhouden

„ mach werden. Aftum te Berghen den vyfden dach van September anno

„ xvc. negen en dertich. Ondertekent

,

MARIE
En nog laeger llont gefcre\-en , my tegenwoirdich.

VERRYCKEN.

Hoc cuvel Vincent van Lebejle'm, als toen Bailliu van den Hage, deze klagte

der Spuycnacrs opnam ( niet zondcr vermoeden , dat hy zyn voordeel daaruit

trok) en wat hierop verders gcvolgt zy
,
(fchoon vry aanmerkclyk ) zoude

te lang vallen alhier in te laffen. Zeker is 't , dat de Magiliraat van 'sGraven-Hage
tegens het houden van zodanige Bordeelen al eene Keure hceft gemaakt den 6.

Sepcemb. 1538., vernieuwt den 20. Oclob. 1545., en by den Hove van Hoi*
land geapprobeert den 4. 06tob. 1546. (zie eerfte Memoriaalb. van

J. van
Dam /o/. 214.) dog dezelve was niet magcig genoeg, om deze vuile handelin-

ge te weeren ; in voege dat het Hof Provinciaal te rade wierd met een fcherp
Placcaat, gedagtekent den i. Oftob. 1586. en vernieuwt den 6. Julii 1595.
daartegen , zoo vecl als doenlyk was , te voorzien , hoewel mcdc van zeer ge-

ringe uitwerkinge, ycrmits dat quaad telkcns weder zodanig de overhand nam

,

dat de Staaten van Holland genootzaalct waren de bovengemelde peiiode in de
Comminie des Bailliuws te doen invloeyen.

(w) Zie Bellum Juridic. Dhif. lxxxiii. pag. 606-610. Konflfchilders Con-
frcrie-bricf 1 1 . Oclob. 1656. cnz.
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acle van den Hove ( n) genoemt werd de Hcer G^iintyn de Veer;

een ecrnaam {o), dicn het Hof niet gevvoon Is a.in iemand ligte-

lyk to gcvcn. Hy heefc het Bailliuvvs en Schout-ampt langc jaaren

bedient, tot dat hy tot hoogen oudcrdom geklommen , eindclyk

in den jaare zeitien honderd zeven cnzelUg(/) vryvvilligen af-

iiand decde ten behocve van z^nen zoon Aelbert de Veer, met be-

williginge der Heeren Staaten van Holland en_ Weltviieiland , die

vervolgens den voornoemden

Mr. AELBERT DE VEER, tot Bailliu enSchoutvanden 166j.

Hage in zynes vaders plaatze aanftelden by commiiFie van den 18.

Maart zeftien honderd zeven en zeflig. Dooreenenfchielykendood
wierd hy in zelHen honderd zeventig in den bjocm zyne^- jaaren,

(hebbende naamvelyks 35. jaaren bereikt) uit de wcrreld gerukt;

en had tot opvolger

Jonkheer RUDOLF H VAN PAFFENRODE, Eailliu 1^70.

en Schout van den Hage, by commiiTic van den 18. Julii zeitien

honderd zeventig. Hy wierd by de verandering van de Mngiibraat

op den 7. Septemb. zeilien honderd tvVee en zeventig bedankr,

en door zyne Hoogheid den Heere Prince van Oranje in plaatze

aangeitek

Mr. JOHAN VAN BANCHEM, voorheen Schepen en 1^72.
Burgemeefter van den Hage. De Staaten van Holland verleenden

hem daarop den lo. September des gem. jaars commiirie van het

voorfz Bailliuws en Schout-ampt , 't geen hy by vervolg van tydcn
zoo (legt en fchandaleus heeft bedient, dat hy wegcnsmcnigvuldig
begaanc misbedryven en vuile handelingen by fententie van den Ho-
ve van den 24. Julii zcflien honderd zcs en zeventig by provific in

zyne bedieninge vvicrd gefufpendeert , en eindelyk by Icntentie

definitive van den i(5. Nx)vemb. t 680. () gecondemneert, om met
den zwaarde geftraft te worden dat 'er de dood navolgt. Van
welke fententie hy aan den Hoogen Raade appcUeerde ; en is on-
derwylen hangende het appel op de Voorpoorte van den Hove

o V er-
•(n) Te vinden in 't VI. Memor. van Mr. Adr. Voufol. no. ijerfu.

(c) By atle van den 8. Junii 1663. (gedrukt in het Groot Pluccaatbock
//. deel col. 2926.) verbood het Hof eenige eertitulen van Jonker , Ilcere

,

Graave , Prince ofte diergelyke in de Requeften te ftellen. En hierop zict bui-

ten twyffel S. van Lceuwen Bat. Ilhtftr. fag. 735. als hy num. 62. op'twoord
Hcer, het volgende aantekcnt, ,, zoo is niet lang geleden by Refolutic van
,, den Hove verftaen, dat geene Requefben ot andere Schriftuuren zidlen wor-

„ den aangenomen , daerby iemand de qiialiteit van Heer voor den naam ftelt.

En een gelyk verbod is 00k gedaan ten opzigte van de Requeften die aan de
Staaten van Holland wcrden geprefenteert , by Refolutie van haar Ed. Groot
Mogende van den 20. Maart 1657. medc te vinden in 't zelve Placcaatboek
///. deel pag. 84.

{p) Na dat hy alvoorens denzeiven zynen zoon, oud ontrent vyf en twin-
tig jaai-en, by a6le van den derden April 1660. voor den Hove van Holland,
uit zyne vaderlyke magt hadde ontflagen. (^gemancipeert).

(*) Geregillr. in 't Crimineele Sententie-boek van den Hove,gequot.D. beginn.
den 14. Novemb. 1663. en eindig. den 22. Decemb. 1688. zynde ongefoliecrt.

G 3
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overleden. Gedurcndc hct gcvangcn ziiten van den voorn. "jo-

ban van Banchem hecft

1676. Mr. JOIIAN ROSA, als Prefidercnde Burgemeeller het

Bailliufchap en Schout-ampt by proville waargenomcn , tot dat zy-

ne breeder

1681. Mr. ADRIAAN ROSA tot het voorfzBailliuws- en Schout-

ampt gevordert wierd by commillie van den 15-. Maart zeltien

honderd een en tagtig. Ily is overleden den 6. Februarii 1689. en

in zyne plaatze is gevolgt

1689. Mr. PIETER DIERQUENS, Bailliu en Schout vm den
Hage, volgens commiilie van den 4. Mci zcilien honderd negen

en tagtig, die hetzelve ampt bekleeddetotzynoverlyden toc,voor-

gevallen den 24. Junii zeventien honderd veertien; Waarna

1714. Jonkheer WILLEM-LODEW YK Baron VAN WAS-
SENAER, Heere van Ruyven, Maefland, Maefland -fluis &c.
tot Bailliu en Schout van den Hage is aangeltelt by commiilie van

. de Staaten van Holland, gedagtekent den lo. Julii des gemeldcn
jaars 1714. Hy was eerlt Zee-Kapitein ten dienile dezer Lan-
den , en daarna Gedeputeerde vvegens de Ridderlchap in 't Ed.

Mog. CoUegie ter Admiraliteit op de Maaze , als mede Hoog-
Heemraad van Delfland. Hy ffierf den 17. Januarii zeventien hon-
derd twintig tot groote droefheid der invvoonderen, vermits hy
vvegens zyne ingeboore goedaardigheid , (ray van der jeugd af be-

kent} beleeftheid, minnelykheid en edelmoedigcn inborlt by bur-

gers en eenen ieder ten hoogllen was gcagt en beaind ; en wierd
den 5'. Februarii daaraanvolgende in de Kloolter-kerk alhier be-

graven. Hem fuccedeerde

1710 Jonkheer JACOB -GODEFROI, Baron VAN DEN
BOETSELAAR, Heer van Nieveen, befchreven in de Orde
van de Kidderfchap van Plolland en W'ellvrielland ; vvegens dczel-

ve Gedeputeerde eerll in 't Ed. Mog CoUegie ter Admiraliteit tc

Amllerdam en daarna by verwifleling in 't voorfz CoUegie op de
Maaze te Rotterdam, nadat hy op den ^s- Maart zeventien hon-
derd twintig by haar Ed. Gr. Mog. tot Bailliu en Schout van den
Hage was aangeilelt. Wierd in 1715". in plaatze van den Hoog-
Edelen Ileer Wigbolt van den T)oes Heere van Noortwyk &:c. 6Lc.

eerfle Prefiderend Lid ter Vergadering van de Ed. Mog. Gecom-
mitteerde Raaden van Zuid -Holland; vervolgens Grootzcgel - bc-

waarder ; Stadhouder en Regiltermeefter van de Leenen van den-
zelven Landc, Hoog-Heemraad van Rynland, Bcwindhebbcr van
de Ooll-Indifche Compagnie, Hooglngcland van Delfland , Mec-
flcr-Knaap van Holland , enz. ilierf den 4. Dcccmb. zeventien hon-
derd zes en dertig in den ouderdom van ontrent zes en vyftig jaa-

ren, werdende den 10. dcrzelver maand in de St. Jacobs-kcrk al-

hier in 't graf zyncr Voorouderen geplaatit, en by veelc,byzonder-
lyk die hem van naby haddcn gekcnt, omdcszclfszonderlingcgoe-
de hoedanighedcn bctrcurt. Jonk-



^sGRAVEN-HAGE, XXVI, Hooftst. 55

Jonkheer KAREL-LODEW YK Baron VAN WASSE-
NAER, Heer van Doveien in den jaare zeventien honderd agt

en tvvintig befchreven in de Orde dcr Ridderfci-iap van Holland,
Meellerknaap van de Houtveiterye van denzelvcn Lande, Hoog-
Heemraad van Delfland , vvierd den ^f. Maart zeventien honderd
zeven en dertig by haar Ed. Groot Mog., nadat hy alvoorens zyne
ontflaginge als Gouverneur van de Wiliemftad, de Klundert , enz.

mitsgaders als Brigadier en Collonel van de gardes te voet verzcgt
en bekomen hadde, tot Bailliu en Schout van 's Graven-hage aan-

geilelt ; en voorts tot Bewinthebber van de Ooit-Indifche Compa-
gnie ter Kamere van de Maaze.

^73 7-

XXVII.
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/^rt« den Schout van *s Graven -Hage, ivannecr die pleeg t&

zyn een byzonder perfoony en imarin zyne bedieninge bc-

Jlaan hebbe. f^an den Schout van Scheveningc , die aan-

gejlelt werd door den Bailliu van den Hage. Ly/ie der

geeney die het Schoutfchap van den Hage hebben bectien^

ajzonderlyk van het Bailiiufchap.

/

Een
Schout al

>roe;^ in

den Hage
bekent.

Te zien

uic ccn
afte van
131(5.

Zyn ampt
en bedie-

ninge
waarin

bcftond.

ler mede affcheidende van den Bailliu, gaanwyover
tot den Schout; welke Amptenaar al in zecr

vroege tyden in den Hage bekent isgeweeil, en
zelfs zoo wy vermoeden , zoo dra als 'er een Sche-

pen-lloel is geplaall; immers het is zeeker, dat 'er

in denjaare dertien honderd zellien alhier een Schout

is geweefl, nadien agter eene (^) gifte van een iluk lands, gele-

gen in den Ambagte van den Hage aan 't Kloofter te Loosduinen

,

dit aanmerkelyk Hot werd gevonden: „ §^ioc'trca fupplko fotenuj-

„ fimo Trincifi l^omino meo dileEiiJJimo 'Domino Guilhelmo Hayno-

„ nia^ Hollaudia, Zelandia Comitiy T>ommo Frijia^ freeor quoque

„ venerabiles & honejios viros Scultetum , Scabinos , Juflitiam & to-

„ tarn Communitatem Villse de Hagha, quatenus Jigilla fuaunacum

n meo prefent't tnfirnmento dignentur apponere in tefiimonium verita-

„ /'/>; Et nos \^ 'i\hc\mws Haynonie , HoUandie , Zelafidieque Comes

,

„ 'Domintis Frifie falvo nobis in omnibus premijjis jure nojiro ; nos

„ ^«o^«^ Scultetus , Scabini, Juilitia, totaque Communitas Villede

Y^^g'H predi£fis veritatis tejiimonium-, ^ ut prefens donatio rata,

firma ^ htconvulfa permaneat , Sigilla nojlra propria ad ipjius do-

natoris preces & in/lantiam prefentibiis duximns apponenda. Da-
tum Haga anno Domini M. CCC Sexto decimo, Dominica poji

0£favam Epipbania Domini.

Ontrent het ampt van den gemclden Schout zullen wy vooraf

aanmerkcn, dat hetzelve, gelyk wy gczegt hebben , zomtyds door

den Bailliu zelfs, zomtyds weder door een afzonderlyk perzoon is

bedicnt geworden. En llaat dan voorts in het byzonder te letten

,

dat de Schout zoo wcl als de Bailliu (b), en zulks met en benc-

vens denzelven, van ouds heeft gehad zyne zittingeenllemmeovcr

het maken van zodanige Kcuren, als het Geregt van den Hage ver-

mogte te ordonneren. Dat de Schout ook heeft gchad ceneafzon-

der-

y>

>»

»

{a) CcTcgiftr. in 't Rcgidcr M. L. 2. foL 14-15. als mode M. L. i. in

Beyeren ah anno 13 16. vfque 1336. Cas C- fui 12. vcrfo.

{b) Zic het VI. Art. van de mcergcm. Inllriiiilic voor Biirgemcellcren vaii

den 6. Julii 1560. hicrna tc vindcn onder dc Byiaage N. xlvx i.
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derlvke (r) Vierfchaar van die van den Bailliu. Dat wanneerdoor
den Gercgte wierden gegeven Ccrtificatien^ ofte dat voor den zel-

ven Gercgte vvierden beleid getuigenillen by tnrbe tot bew ys van
/ekere gcvvoontens , daadnne dcel had, niet de Bailliu, maar de
Schout (V), alfchoon de Bailliu tegenwoordig was {c }. Dat 00k,
wanneer iemand by de Broodwegers wierde bckeuit , zulks ge-

fchiedde van wegens den Schout (/). En dat in cas van injuricn,

( ^) de zaaken wierdcn beregt voor des Schouts Vierfchaar , tot

zoo verre , dat de Bailliu medc aldaar verfcheen en regt vordcrde

,

zoo evenvvel, dat hy aan zyne zyde geen inlegginge (A) behoefde
te doen van ecnige wedde , gelyk andcre ingezetenen (i) in dicn

tydt zulks pleegden. En eindelyk dat de Kapelmcelters s'WiSt.An-

thonis Kapelle op de Geeji {k), zynde althans het Dolhuis, gedaagt
zynde voor den Provifoor en Deken van Dclfland , zig daar tegen

ftelden, en beweerden volgens Concordaaten en oude geu^oonten

te mocten werden gevvezen na hunnen competenten Regter , zynde
de Schout van den Hage: die 00k door den Bode denzelven Pro-

vilboren Deken zulks dede inthimeren, op dat hy nietgenoodzaakt

vvaare, by voorfgang van derzelver regtspleginge , zig vorder tebe-

kla-

' c) 7Ai^ hierna Coflumen van den Hage, pag. xo. ii. 38- en 61.

'd) Zie verfcheide gevallen , ibid. No. 6. 17. 19. 24. 25. eixz.

e) Coftume No. 10.

(/) Ibid. No. 21. Zie mede het iii. Art. van de meergem. Inftrudlie. Dog
in vroegeren tyd gefchiedde het ondcrzoek en de bekeuringe op 't brood

, ( on-

getw^'ffelt , om dat de Broodweegers a!s doen nog niet in den liage bekent wa-
ren

,
) door den Bailliu en 't Geregt zelf

,
gelyk te zien is uit eene fententie van

den Hove , tegens eenen Bakker over gedaane tegenfland in 't wegnemen van
zyn te ligt bevonden brood; zynde dezelve fententie gedagtekent den 23. April

veertien honderd veertig. Geregiftreert in 't vyfde Memoriaalb. van Rofe C.

I. fol. 68. verfj. en het begin daarvan in dezer voegen luidende: „ Alfoe die

„ Bailju en Gercchtc van den Hage ommegingen tot de Bakkcrs hiiyfen , en 'c

„ broot , dat fy vonden , woegen , of fyn gewicht hadde , dair fy quamen by
,, Claes Grypen hiiys , en vonden aldair veel van fyn broot te licht , dair die Bail-

„ ju van myns genadichs Heeren wegen hand an floech , als dat mit rechte be-

„ hoirt , &c. De bakker den Bailliu en Geregte het brood ontweldigende en
hen zeer fmadelyk toefprekende , wierd daarover , niet voor 't Geregt van den
Hage , fchoon een burger zynde en burgerlyke neeringe doende , maar voor
den 1 love betrokken , en by denzelven ( hoewel daaraan lyf en goed verbeurt
hadde

,
) uit gratie gecondemneert den Rade , Bailliu en Geregte voorfz op zy-

ne knien ootmoedelyk cm vergiffenilTe te bidden ; dat gedaan hebbende , twee
Rede-vaarten te moeten gaan doen , em tot onfer Frmwen t'Aken , en de andere tot

Jinte Thomas van CanteJberge in Engeland , en een jaar uit Holland , Zeeland en
Vriefland te blyven , binnen welken tyd zyne wyf geen brood-neeringe zoude
mogcn doen ; en voorts den Bailliu te betalen veertig guld. , en eindelyk na het

gemelde jaar nog een Bede-vaart afte \cggentotSintcPietcrenroiri.vclsteRo}iw:&.c.

(g) Coftumen No. 12. 20. 35. 62.

(h) Zie de evengcmelde Coftumc No. 35.

(?) Zie een voorbeeld ; Coftume No. 40. H. de Groot , Inkid. tot de Hull.

Rcgtsgel. '^. bock 3. r/cf/ letter £. agter No. 115. S. van Leeuw. Cojliitmen van
liyiiland Jrt. LXiii. pag. 244. en Jnlen lxxviii. lxxix. lxxx. lxxxi. pag. 260.

en vnlgende.

(k) Dit gebeurdc in Januarii vyftien honderd vier en veertig. Cofluime
No. XXII.

//. Tied. H
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klngen. 't Is vvaar, dat de Provifoor en Dekcn nntvvoordden, zig

des niet te krcunen, en vcrder regt tc zullcn doen. Maar die po-

ginge der Kaprelmecflers en dc inthimatie van den Schout laaten niet

na te toonen, dat zulks niet bchoorde tot de Vierfchaar van den
Bailliu, 't gcene zyne aanmerkinge verdicnt, om datze ecn Geelle-

lyk geffigt beheerende, konden Ichynen maar voor den hoogllen

Amptcnaar te regt te moeten llaan.

Eenc zaak moeten wy alhier nog voor 't laatite byvoegen , waar-

van we in 't Hot van'tvoorigeHoot"tltukkortelykhebbenvermelt,te

vveten, dat, alhoewel den Hage met Schevelinge van allc oude ty-

den onder cen Bailliufchap en Schependom heeft geftaan , en dat

ook de inwoonders van 't laaltgemelde Dorp uit dicnhoofdeals Bur-
gers en Buuren van den Hage zyn aangemerkt, en als zodanige de
Haagfche Vierfchaar zyn ondervvorpen geworden , de Schout van
den Hage egter te Scheveh!nge nooit cenig gezag of regtsgebied

heeft gehad of geoeftent, gemerkt aldaar van zeer vroege tyden af

ecn afzonderlyke Schout heeft geweeli:, die nicde ecn Dien^ar en
Officier van den Graaf wierde genoemt , gelyk biykt uit eene Sen-

tentie van den Hove van Holland, gedagtekent den %$. September
veerticn honderd zeltig, vvaarby eencn T)irk Heertken ( by contu-

made') gebannen wierd uit Holland, Zeeland en \ nQi\'M\di , omdat hy
den Schout 'van Scheveninge , die welke een "Dienaar en Officier myns
gejiadigen Heere is, gejlagen en geftoten hadde. En of wel uit die be-

woordinge zoudekonnenvermoedwerden, dat de Schout van Sche-
velinge, even als die van den Hage gewoon zoude zyn geweeflzy-
ne commiffie te erlangen ommiddelyk van den Graaf, zoo vindmen
egter het tegendeel elders (/) bewaarheid. Want indenjaarevyf-
tien honderd een en zeftig gefchil zynde gereezen tulTchen den Bail-

liu en Schout van den Hage ( a\ elke twee amptcn als doen ook door
twee verfcheide perzoonenbediencwierden) wie van hen beiden regt

had den Schout van Schevelinge aanteflellen ; zoo toonde Jonkheer
Guillanme le Gra7id, die ter zelver tyd het Bailliufchap bekleedde,
by eene Certificatie van verfcheide geloofwaardige perzoonen, voor
Burgemeeflers en Schepenen van den Hage, onder eedebeleid,
klaarlyk aan , dat de Schouten van Schevelinge niet door eenige
Schouten van den Hage, maar altyd door zyne Voorzaaten in offi-

cio waren aangellelt , en als hunne fubltituten aldaar waren aange-
zien en gehouden geworden. Wat zaaken ter verrigtinge van den
meergemelden Schout aldaar ftonden , hebben wy reets hiervooren

(wz), en ook onder de befchryvinge van Schevelinge opgegeven,
en oordeelen dierhalven onnodig te zyn, daarvan alhier eene her-

haalinge te doen.

LYSTE

«
(/) Zic Coftuime van den Ilage No. lvii.
(w) I. Deel II. liooftft. pg. 57. en II. deel xxvi. Ilooftlt. pg. 14.



'sGRAVEN-HAGE, XXVII. Hoofts, 59

L Y S T E
D E R

PERZOONEN,
Die het Schout-ampt van den Hage afzon-

derlyk bedient hebben.

ENGEL PIETERSZOON, Schout van den Hage , vol- 138^.

geas commiflie van Hertog AeWrecht van Beyereuy gegevenin den
Hage opHeiligen Cruis avond 1389. (;/_). \Vy zullcn de woorden
van de commiflie insgelyks hicr byfchryven, nietalleen, omdat
deze de eerlte is die ons tot nog toe is bejegent, maar op dat daar

uit b]yi<en mag, op wat voorwaarden en voordeelen hetzelveampt

in vroege tyden te bedienen wierd aanbevolen;

„ AELBRECHT &c. doen condt alien luden , dat wy om Commif-

bede vville ons liefs zoons Grave van Oeltervants gegeven hebben ^^,y^,'^^
*"

en gheven mit dezen brieve Engel Tieterszoen onfe Schout am-
bochte van den Haghe te bedriven en te bewaeren onder on/en

Bailju -van den Haghe tot onfer eere en oirbair , mit fulc profyt

als hi nu ter tyd heeft en hierna gefcrevcn Itaet ; dats te verftaen

half die kenningen en half die rechtdadinge , half die banne je-

ghcns die Scepen te deelen tot fyn boete van twee fchellingen.

Ende ombieden onfen Bailju van den Hage, die nu is of namaels
welen I'al, dat hi hem dat Schout-ambqcht laet bewaeren en him
dacr of laet hebben als voorfz is ; Dit fal gedueren Engels leven
lane. In oirconde &c. Gegeven in den Hage op des Heyligen
Cruys avont in Junio anno M. CCC. negen en tachtich.

»>

3>

5>

r>

??

j>

3)

J>

J»

J/
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Deze Engel Tieterszoon fchynt in zynen tyd geweefl te zyn
een man van aanzien en vermogen , zoo als niet duilterlyk is af te
nemen uit de milde begiftingc eener kapellanie, die hy tot lavenide
zyner ziele Itigte aan het H. Geeft altaar in de Parochie-kerke van
den Hage, waarvan de oorrpronkelykcafichriftenjegen.voordignog
tevinden zyn in 't meergemelde Francyne Rcgiller van de H. Geelt
goederen. Eehalven zyne ucttige kindercn, had hy nog verfchei-
de baftaarden. De Graaf vergunde hem by afte van den 31. Mei
1407. aan denzelve liit zyne eigene goeden te mogen maken na zynre
doot , foevecl als hy wilde , V zy die een op die under te erven , ofan-
ders in wat manieren dafs hem genuecht f enz. En bewilligde ver-
dcrs daarna by brieve ^an den 16. April 1414. zoo hy zonder wet-
tige kinderen quam te fterven, dat alsdanalle zyne goederen zoudcn

mo-

(72) Gercgifti-eert in het bock, genaamt LlbcrlllLAlkrumlll.casE.folsv.
11. T>ceL H z
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mogcn erven op zvne Ballaardcn. Na dc dood van Hertog Adbert

v>ic\d hy door Ijeriog Willem in zync voorgcmclde bedieninge be-

vciligt by brieve verledcn den X3. Januarii vcertien honderd vierna

den loope van den Hove. Ily heeit dit ampt vecle jaarcn bekleed

,

tot dat de gemcldc Graaf hem aanftclde tot Schout van 's Gravezan-

dc by commiilie van den 2,9. Januarii vecrtien honderd vyftien (0)
na den loope van den Hove ; in welke bedieninge hy in 't begin dcs

jaars veerticn honderd twintig is overleden.

,^41. WILLEM ENGEBRECIITSZ, Schout in den Hage, en

in 1 45" 3. te gelyk Deken van 't 11. Sacraments Gallhuis en Broeder-

Ichap alhier. Hy flelde by afte van den 16. Januarii veertien hon-

rerd een en veertig na den loope 's Hoofs van Holland (/). J AN
VOS zynre ziveer tot zynen Stedehouder tot wederzeggen toe.

Naderhand heeft hy het Schout-ampt vveder zelfbedient tot na veer-

ticn honderd vyf en zeilig, gelyk uit menigvuldige brieventezienis.

1485-. CLA ES WILLEMSZ bezegelde als Schout van den Hage
nevens Jan Oem van Wyngaerden , als Bailliu , zekere rentebrieven

,

verkogt op 't lighaam van den Hage, in de jaaren 1485'. en 1488. {q).

148 .
WILLEM OEM, %oon\2in Jan Oem van Wyngaerden , was

Schout van den Hage ten tyde als de voorn.zyne vaderhetBailliuvv-

fchap aldaar bekleedde.

1501. JOOST WILLEMSZ werd in eenen Schepenfchuld-briefvan

den s- Maart vyftien honderd twee genoemt, nu ter tyd Schout vaa

onze Dorpe van den Hage (y).

151^. W ILLEM FRANSZ ZONDEK DANCK, Schout van

den Hage, on Bartelmeeus Henricxz, Rentmeefter , bezegelen ten

verzocke van Willem Claefz zekercn Los-rentebrief , gedagtekent

den 20. Maart vyftien honderd vyftien na fchryven 's Hoofs van

Utrecht (j).

j.^c Mr. AERNT boot, Schout van den Hage. Hy bcdiende

in den jaarc vyftien hondert vyf en dertig afzonderlyk het Bailliu-

fchap, gelyk \vy reets hiervooren /<7^. 37. hebben aangetoont.

PIETER PYNSZ werd gezegt het Schout- ampt bedient te

hebben ten tyde als ©/rX'Ctfi'^<?/x'^''/ //<?<? Bailliu van den Hage was (r}.

JA-
( r/ ^ Gercgiftr. in 't Bevecl-bock 1 1 1 j. cas B. ful 77, 'cer[o.

l\)S Geregiftr. in 't agtftc Mcmor. van llofe /«/. 5.

(//) Zie 't Francyne Rcgifter van 't H Geefthuis /o/. 344. en 346. Als mede
het Rcgifter dcr Privilcgicn en andere aftcns van 't St. Nicolaas Gaflhuis alhi.;r.

()-^ Gcregiftr. in 't mecrgem. klcine Rcgifter /«/. 361.
(i) To vindcn in 't zclvc Francyne Regifler /o/. 428. "iicrj'o. Zie mede het

XVI. Artl. van de Inftrudlie voor de nieiiwe Treforiers, van den 12. Aug. 1524.
hierna te vindcn ondcr dc Bylaagc Num. xxxv.

(f ) In cen Cofluim \'an den llagc van den 4. Maai-t 1560. Jt'ih communi pg,
54. Zie van hem verders hiprvooren onder de Bailliuwcn ]>ag. 36

152-7.
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J'ACOB STALPERT werd insgelyksgezegt, het Sellout- i-_^
ampt waargenomen te hebbcn ten tyde als Aernt Boot en V'uicent

van Z///^^^/fv>/ het Eailliuws- ampt van den Ilage afzondeilyk be-

kleedden (»)•

FLORIS VAN DAM vinden wy in de jaaren x^Sl- en ver- 1553
volgens tot in i5'62. als Schout van den Ilage vermcit (^' ). Hyis
geweeit de Stigter van de twaalf kameren tot behoef van de twaalf

oude Vrouwen en bejaarde Vryltcrs, (laandc in de Juffrouw Ida-

ib"aat, bekent onder den naam van hct Oude fVyfkenshiiis van die van
T)am (w). In den jaare is'5'6. vvierd hy by Ileer Maximlliaan van
Boingongne^ Stadhouder-Generaal van Holland, Zecland en Vries-

land , gecommitteert tot den ontfang van den tienden penning (x),
hem als Admiraal toekomendc. Uit een aantekeninge betretiende

het geflagt van de van 'Dam^ is ons bcrigt, dat hy in huvvelykzou-
de hebben gehad Maria van T>orp J! illems dogter ; dat hy in den
jaare 1^67. zoude zyn overleden zonder wettig oir, dog nalaatenle

een baitaart zoon , geteelt by zekcrc Juifrouvv Tafcbjne van den
Dog van dit alles geen egt belcheid gczien hebbende

,

geven wy egter het op , om den Liefhebberen van Genealogien tor

nafpeuringe te konnen dienen.

ADRIAEN AERTSZ VAN DER AA , eenige jaaren T-S^i.

Schepen zynde gevveeit, bediende in den jaare vyftien honderddrie
en zeflig het Schout-ampt van den Hage.

SIMON VAN DER DOES was in 15^4. en 15-^5-. Schout 1564.
van den Hage, na dat hv alvoorens insgelyks eenige jaaren aldaar

den Schepens-lloel haddc bekleed ; en wierd eindelyk in if'jS, en
1579. tot het Burgermeelterfchap gevordert. Hy is 00k geweell
Convooi-meefter en Excys-meeiter van Vrielland , vervolgens Bail-

Jiu van Vlieland en Pluimgraaf van Wieringen, Op 't jaar 15-68.

vind men hem gctituleert Leenman van zyne Kon. Majeilcit. Hy
was afkornltig uit het aloud adelyk en aanzienlyk geflagt van van
der "Does (y ).

VRANK VAN MOJALEN heeft in de jaare 1^68. en 1S69. 1568.
het Schout-ampt van den Hage bedient (;z). In 't jaar r5'75-. wierd
hy Rentmeefter of OntHinger van de gocderen den H. Geell armen
alhicr foebehoorende, en Itierf in vyftien honderd dric en tagtig.

ADRIAEN
(u) In dezclve Coftuim No. 35.
(v) Zie onder de Cofhumen van den Hage No. 23. 24. 28. 29- en 31. Hy

verzogt als Schout van den Hage by requeue aan de Staaten van Holland , dat het
Schout -ambocht ongemolefleert zoude biyven van de contributievandenthien-
den penning, 't gecn hem by appoinftement van den 28. Septemb. 1558. wierd
afgellagcn.

(w) Zie hiervooren breeder in 't ecrjie deelxvu. Hooftjl. pag. 579.
(a;) P. van der Schelling. Tiendr. i. deel pag. 348.
(v) Zie hierop na den Heer Luifcius , Groot-Wcorde-boek , op Does pag.

163. col. I. Art. XI. Simon mn der Does.

(~) Coftumcn van den Hage No. 6g. en 74.^ H 3
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ADRIAEN VAN DER LINDT confenteerdc enbewiUig-

de als Schout van den Hage met en nevens Burgcmeellers en Sche-

pcncn in den jaare if/i. aan Mr. IVontcr van ff'jk, Reftor vande
groote fchoolc van den Hage in 't verwill'elen van cen los • renten

,

die zync dogter, als toen wonende in 't groot Bagynen-Hof buiten

Mechelen , fprekende haddc op de huizinge van Charles 't Serclaes

in 't Voorhout alhier, met de H. Geelt-meefters van den Hage te-

gens eene lyfrenten, waarvan de afte gedagtekent den 9. Febmarii

15-71. geregillreert Itaat in 't meergem. Francyn-Regilter /«>/.;? 9. xw-
fo en 40. Ook \verd hy in 1572-. als Schout vermelt in eenColtuim
van den Hage, hierna te vinden onder No. lxxx. fag. 67., zynde
van tc vooren eenige jaaren Burgemeclter en Schepen gCAveeit.

41

XXVIII.
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Afleidin-

gc en oor-
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van den
naamBur-

XXVlil. HOOFTSTUK.

De inJlelUngc van Burgemecfteren hier te Lande in 't alge-

meen jonger ah die van Schepenm. Eerjic inftellingc van
tivee BiirgemeeJIercn alhicr in 1559. Een derde in ijpr.
daartoe gevoegt. Derzchc Injirntlie. Magiftraat - be/iel-

Huge alhier. Aanzien en voordeelen der Burgemcejleren.

Lhoewel het tot ons beftek geenzints bchoort in 't

breede te verklaaren m at de natuur en eigenfchap-
pen zyn van de ampten van Burgemeejieren^ Schepe-
7ien, Vroedfchappen enz. gelyk ^vy zulks in opzigte
van den Baill'iu en Schont hebben nagelaaten; moe-
ten we egter alhier kortelyk aanmerken , dat by het

nafpeuren der aloude regeringe onzer Steden , en zelfs der Dorpen
werd bevonden , dat dc Schouten en Schepenen derzclve werden
gemeld, zoo haall dezelve maar tot gemeenfchapjes waren gewor- g'-'ii^ee

den. Waarvan de rede deze fchynt tezyn, dat geene gemeenfchap
zonder de bedieninge en handhavinge van het regt kan bellaan, na-
dien zoo wel in geringe als groote gemeenfchappen , of perzoonen
gevonden werden, die met het hunne niet te vrede, ook zoekente
verkrygen 't geen eens anders is ; of zaaken voorvallen , waar on-
trent bedenkelyk is , wat voor regt en billykheid gehouden moet
werden. Tot onderzoek en beflilTinge van 't welke een Regterno-
dig is. Dog dat Burgemecfteren oudtyds eigentlyk zyn geweeil de
Regeerders van zulke plaatzen die nu tot meerder aanzien gekomen
en met poorten en muurcn , eerft van hout , naderhand van fleen

,

voorzien, den naam droegen van BurgenoiToorteu, dat is beflote

en vafte plaatzen En m clker bevvoonderen Burgenfes , Biir<reren,

Toorters ; en derzelver geregtigheden , Burge-regt , Toort-regt en
het gemeene Lichaam de Burgerye of Toorterye genoemt wierdcn.
En \ is dierhalven een kennelyke misgreep, (<?}, Manneer zommi-
ge die Magiitraat x\ocmcx\, Bnrgerrneefteren ^ als warenzeT^/^^^rj-der
Burgeren^ daarze inderdaad y\ -Aren Magiftri Burgi, MagiftriTorta

,

dat is Biirg-meefters , Toort-mecftcrsy welke laatlle benaaminge tot

Leiden fcnynt plaats gehad te hebben, als te zienisby Jan van Hout
in zyn Dienftboek (^), alwaar gemeld werden Gerrit Rcyfwyk en
Dirk van den Boffche Toort-meefters, en Coltyn van der Bregge en
Yfebrand Roetairds Schepenen. En met die zelve benaaminge vind
menze ook uirgcdrukt in't IIandve{l {c^^ 't geen Wcvio^ ^elbrecbt

op

(fl) Zie cien Ileer Luifciiis, Gnot-fVoorden-boek , op 't Artikel, Biirgcrmecjfcr.

ib) Fag. 36. 37. op 't jaar 1358.
'

(c) Geregiflr. in 't boek Lib. v. Alberti ab anno 1390. ufqtw 1396. cas E. w/.

i.fol. 498.
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op finte Mathys-avond Apoikl dcs jaavs duifend drie honderd zevcn

en negcntig na den lope van den Hove gaf aan Medcnblik , waarby

de gemelde Graaf verklaait, „dat fy alle jaere opten Jaersavonthocr

Tocrt-meefiers en Raetsluden kiefen fullen, dat is te weten , dat

dertich van hoeren mede-poerteren , die dair toe geloet zullen

vverden uyt hondert en twintich die lyklle van hore mede-poerte-

ren tv^-ee Toert-mcifiers en Raetsluden fullen kiefen bi hoeren cede

en den meerre gevolge, die dat jaer uyt toten naellen Jaersavont

der lltde goed en renten opbueren en regieren fuUen, enz. Als

mede in 't Privilegie by denzelven Graaf verleent aan Enkhu'tfen den

17. Maart des gemelden jaars {d^. „ Item foe fullen onfe Scout,

„ Gerechte en poirteren van Enkhnifcn voirtaen in toekomende ti-

„ den hoir Toirt-meijiers kiefen alle jair op ten jairsdacheenjairlang

„ duerende, die onler llede goede opbeuren, bewaren en berichten

fullen. Tot Amllcrdam fchynenze Beraders der Toorte te zyn

genoemt ff ), dat op een zeer eigentlyke wyze uitdrukt den La-

tynfchen titel van Confides.

Dit kortelyk vooraf aangemerkt zynde , flaat nu verder te letten

,

dat even gelyk in andere plaatzen die Magiilratuure veel laater in

gebruik is gebragt als die der Schepenen , zoo ook dat zelve zig

opdocd ten aanzien van 's Graven-hage. Want hoe zeer de zete-

linge eeril van de Graaven zelve, en naderhand van den Stadhou-

der en Raad, mitsgaders de Rekenkamer, en de wooningevanvee-

le voornaame Ridders en Edelen den Ilagezodanig haddendoenuit-

breiden , dat het in 't midden der zellienden eeuvve voor geene der

kleine Steden, Rotterdam uitgezondert, bchoefde te wyken ; egter

aldaar geene Burgemeefters geweefl zyn voor den jaare vyftienhon-

In \'s^9- derd negen en vyftig, als vvanneer Koning Thilips van Spanje , als

tweeBui- Qj-.^ave van Holland, by Odlrooi (/) van den zeitienden November

ftc'rcn^al- vergunde , dat, van doe voortaan, boven het getal van Schepenen,
hicraan- die aldaar jaarlyks plegen te zyn geflelt, by den gcenen die de Wet
gellelt. aldaar zouden vernieuvven, ook zouden werden gcitelt twee Bnrge-

meefteren van de notabelllen aldaar. Waarby door de Heeren Staa-

ten van Holland en Weltvriefland den een en twintiglten Januarii vyf-

tien honderd eenen negentig (^) wierde gevoegt nog een A^xd^cBiirge-

meefier\\.oi gelyke vvaerdigheden en voordeelen als de twee voorgaande.

Welke waardigheden voordeelen by beidc dcgcmeldcO^/';?)'^;/ vverden

uitgedruktindezervoege, datdeBurgemeeilers zouden vverden ge-

itelt,/^^/^ znlkeu eeren-,Regten enpreeminentien-,als anderegelykeBurgemee-

Jteren van onz,e groote of kleine jledenvan Hollandgcnicten engebrttiken.

Dog hoe zeer daardoor aan dezelve Eurgemeelteren Ichynt te

werden gegeven een zeer aanmerkclyk gezag, zoo bevind men eg-

ter niet alleen, dat door den Stadhouder by advyfevan denTrefident

en andere van Komnklyke Majefieits Racde en Rckeniuge vimH-olhud

y

Zee-

d) Ibidem
, fil. 504.

/) In dc lyfte der llcgcnten van die Stad, gedriikt voor dc Handveflen in

filio op dejaaren 1343. 1357. 1389. 1390. 1391. 1394. 1397- 1398. en ook
in de Befchryvinge derzelve Stad door Commelin i. deelfol. 316.

(f) Hierna te vinden onder de Bylaage Num. xlvi.

(g) Ilierna mede te vinden onder de'i^ylaage No. lxiv.

Waarby
in 1591.
ccn dcr-

dc is s),c-

\ocgt.

In 1560.

aan dcn-
zclvc een
lircedcln-

Itnittie

gegeven.
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Zeeknd, en Weftvriefland op denzesdcnjuliivyftienhonderdzcftig

is gemaakt een v.eer breede en aanmcrkclyke Inilrud>ic ( /j } , waar"-

by'derzelver gezag en voordcelen vverden uirgedrukr, en vvaarby in

't byzonder derzelver magt in het maken van Keuren werd bcpaalt

,

eerit daarroe, dat dezelve zulksmoeten doenmetdenBailliu,Schouc

en Schepenen, en als 't nood is, by advyfe van den Vroerfchappe.

Ten anderen dat zy het zouden doen zodanig als tot dien tyd toe

by den Bailliu, Schout en Schepenen van den Hage was gedaan gc-

vveell. Invoegen dat de gemelde Burgemeeiters werdende geflelt,

cgter geen mecrder Jurisdidie of grooter gezag aan het Geregt is

gegevcn geworden, als hetzelve bevoorens hadde gchad. En mits- Endaar-

dien daardoor, ten dien opzigte, niets anders is uitgevverkt , alsdat byaanbc-

tv>ee of drie perzooncn meerder, tot het maken van Keuren zyn |^'°'^" 'j'-''^

gefchikt geworden. En dat, in andere opzigten , d n Biirgemee- lykW
llers is aanbevolen het Burgerlyk beltier , 't geen te vooren ook was fticr over

waargenomen door de Schepenen. denHage.

Maar boven dien zoo is ook kennelyk , dat de Eurgemeelleren Do^bc-
en Geregte van den Hage moeten waarnemen niet alleen "tgeenalle paakin 'c

Geregten van den Lande hebben te onderh'ouden i namentlyk van niet
™^^'^"

te keuren of te beveelen verder, als zy door de Graaven in der tyd of yen ten

door de Staaten, daartoe zyn geoftroyeert. Maar dat ook dezelve opzJete

niet en treden in die Jurisdidtie, welke behoort aan den Hove van ff'^*^*^'

Holland ; namentlyk over de Edelen en Suppoollen van denzelven fuppoo-
Hove. Het geen zomtyds gelegentheid gaf, dat het Geregt van den ften.

Hage wijlendeiets beveelen, waarinne de Edelen of Suppooften me-
de direft of indireft waren begrcpen , zodanige Keure wel ontw ier-

pen , dog dat dezelve alvoorens door den Hove wierde geappro-
beert (i). Dat ook wel het Geregt van den Hage by affe van den

Ho-

(h) Hierna gedrukc onder de Bylaage Num. xlvii.
(/') Zie Ordonnancie van de Buurwaake by die van den Hage geconcipiecrc

en by den Hove geapprobeert den 13. Decemb. i5<53. geregiftr. in 'tin. Me-
mor. van ErnR/oI. loi. vafo. Ordonnantie en Keure gemaakt by 't Geregt
van den Hage op 't verkoopen van 't koorn, op de Moienaars en op 't bakken
en verkoopen van 't brood, by den Hove geconfirmeert den 27. Otlob. 1564.
ibid. foL 1 85. Ordonnantie van den Bailliu en Geregte geemaneert op de Buur-
waake, by 't Hof geconfirmeert op den 27. Oftob. 1564. ibid. fol. 191. -Derfu.

Nog Ordonnantie op de Buurwaake by nagte &c. by 't Hof geapprobeert den
naaftleften Oftob. 1565. geregiflr. in''t iv. Memor. van Ernll/j/. 18. Ordon-
nancie op 't Weeshuis alhier , by 't Hof gecorrigeert

, geaugmenteert en geap-
probeert den 20. Novemb. 1564. gedrukt in 't eeijte dee! dezer Befchryvinge pag.si4..
en volgende. Ordonnantie en Keure voor die van denHage by den Hove geap-
probeert , dat niemand zyn gevoeg zal mogen doen of piflcn ontrent 't Stadhuis

,

Beeke en Born-putten van den Hage , van dato 16. Decemb. 1566. iv. Me-
mor. van Erndful. 107. veifo. A6te van approbatie van den Hove op zekere
Ordonnantie by 't Geregte van den Hage gemaakt op 't logeren vandearmcn,
den 24. Novemb. 1567. ibid. fol. 180. Keure by 't Geregt van den Hage ge-
maakt tegens het werpen van Hik en vnylnilfe op de flraaten &c. by 't Hofgcap-
probeert den 22. Mei 1568. ibid. fol. 226. Keure en Ordonnantie op de Rei-
nigheid der flraaten

,
gragten , wateren , enz. door den Hage , by de Magi-

ftraat gemaalvt en by 't Hof geapprobeert den 29. 06tob. 1626. geregiftr. in 't

tweede Memoriaaib. van Criep /<//. 199. En meer andere telang alhier te meiden.
//. T>ee/. I
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//<?w vvicrdc gcnuthor'ifiert {k), om cp zekcrc laaken Keuren te

Vermo- mo2;cn makcn. Hct gccne ook dc uitevllc ledc had , aangemerkc
gender diit'hct vcrmogcn der Edelcn en Suppoollcn in den jaare i5'66. al-

Svn'oo
" ^^^^' ^^'^"^ '^^° groot in vcrgelyk van dat der burgcren van den Hage,

ilcnin dr.t die Van den Ilage aanzekerkoorn , opgcdaan tot behoef van den
1566. in Avmcn (/), hebbende geledcn een veiiies van.twaalf honderd agt

1 h^"\'ier
^" ^^g'^'g guldens zes lluivers zes grn., zyluidennietalleen zulksniet

buriieitn. hebben gedragen in hetgeheel, en in tegendeel die fomme is ge-

vondcn by een omllag zoo wel over de Suppoollen, als over de in-

gezetenen van den liage ; maar ook dat de Suppoolten daarinne

hebben moeten opbrengen agthonderd agt en vyftig gulden negen-

tien Ituivers , en gevolgelyk de ingezetenen van den Hage alleenlyk

ccn fomme van vier honderd ncgen en tv. intig guld. negen ftuivers

en zes grn. zynde een derde dee! van hetgeheel: welke aanzienlyk-

heid der Suppoolten dan ook heeft uitgelevert , dat , onaangezien

Doorde alle de voordcelen by de bekende Provifionele Ordre van den z/.
ItovHio- September des jaars 1614. aan bet Creregt ^andenHagetoegetlaan,

drevT.n met vcrminderinge van de Jurisdiftie van den Ho^e [f»)y egterde
den jaave agtiwarheid van het Hof ten dien opzigte is gelaaten ongckreukt. En 't

^*;
u"'^"^^.''' is daaruit gefproten, dat zomtyds by den Geregte van den Hage in

hcii.rvnri derzelver Keuren is uitgedrukt (;/), „ dat zy de zaekc ten reguar-

'cllofin „ de van de Edlen en Suppooften alhier woonagtig alvoorens had-
'tgchcei den gecommuniceert met de Ed. HeerenPrclidentenRaedenvan
^ ^ ' ,y Holland ( ). t'Anderen tyden weder by Publicatie (/ J is ge-

daan

(k) Zie Acte van Authorifatie van den Hove op den Schoiit , Burgemeefte-

ren , en Regecrders van den Hage , om by provilie Keuren te mogen maken
op 't bakkcn en Hyten van 't brood in den Hage, zynde van dato den i.Maart

1563. /lii'j Ci!ri<:E, dat is volgens gemeen fchryven 1564. geregiftr. in 't 3. Me-
mor. van Ernfh/o/. 113. Als mede, om met de Ledere-emmer-makers nieuw
accoord nopende 't onderhoud van de Lcdere-emmers te mogen aangaan ; zyn-

de van den 3. Jiilii 1564. geregiftr. in 't 3. Memor. van Ernft/o/. 166. vers.

(/) Deze a6te van inkoop en omilag llaat geregiftr. in 'c iv. Memor. van

Ernft/o/. 35. en 89. verfo.

(m) Artikelcn 3. 4. 5. en 8.

(h) Zie de Keurc op 't affchaffen van de Spuitgooten, van den 25. Januarii

1630. en zedert gerenoveert den 14. Maart 1661. en nog op den 9. Juliii673.

geregiftr. in 't Keiirboek van den Hage
,
gequot. No. i. foL 220. vofo.

(0) Want zoo wannccr dc Regeerders van den Hage zonder kennifte of com-
municatie van den Raadc Provinciaal eenige Keuren niaaken ofPublicatien doen ,

hebben dezelve ten opzigte van de Edclen en Suppuoften geen kragt , voor dat

die by 't Hof gezicn, zyn gcapprobcert , in gcvolgc van het 3. 4. en 5. A'tl.

van de Pro\'ifionele Ordre; zie mede Rcfulucie \'an den Hove van den 17. Maart
1678. En 't is daaromme dat de Magiftraat gehouden en ook gcwoon is haare

Keurc aan het Hof van tyd tot tyd over te brengen. Byzonder als die door 't

Hof wcrden gerequireert. Wannccr dan hct Hof onder dezelve bevind eenige

die ondienftig wcrd gcoordcelt , of die den Edekn en Siippuojlen eenige bezi-xurnijji

zoudcloebrengen, disapprobeert die , en gceft daarvim aan de Magiftraat kennilte,

gelyk dat gcfchied is, Rcfol. 22. Febr. 1691., 12. Oftob. 1701. enz.

Zoo is gedisapprobeert de Keurc van den jaare zeftien honderd eenentagtig,
waarby vreemde -jerhoden word lynzvaat aan de huizen te veilcn. Item die van den 22.

Augufti zeftien honderd ^'ier en tagtig , vvaarby NotarilJen in den Hage gelaft wer-
den , op de boeto van twee ducatons de Willigc Condcmnatien niet alleen te

fti-
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daan v/cten , dat voortiiaii by den Hove van Jultitie, nogte de
IVsagillraat van 's Gravenhage zekere zaake nict anders als op zeke-

re wyze by de publicatie uitgedrukt, zoude wcrdcn gedaan.

Ontrent de bedieninge van het Burgemeeitcrfchap van den Ilage

fiaac \^ yders aantemcrken , dat, voor zoo veel uy hebben konnen
onidekken, als nog de gemelde oude/;//?r«^/£",fchoon ^Ween^jp-o-

i-ijie doov den Stadhouder by advyfe van den Hove gemaakrgeweelt,
tot regel der Burgemeelleren verllrekt. Maar voor zoo veel aan-

gaat de aanltellinge derzelve Burgemeefteren , zoo konnen wy wel
van laatcre tyden tot de vroegere opklimmende, met zekerheid ter

nederllellen, dat geIyk,vo]gens het Hand veil van Willem van Beye-
ren, des jaars veerthien honderd zeven (^), deSchepenen zynaan-
geftelt gcworden op St. Catharinendag, zynde den vyf en twintig-

iten van November, zoo 00k ten zelven dage aloverhonderd jaaren,

en vermoedelyk van den beginne af, de Burgemeelleren zyn aan-
gellelt geworden. Kn dat ten dien einde, door de dienende Ma-
gillraat, pleeg te uorden voorgeflagen een dubbeld getal van per-
zoonen, zoo van Burgemeefters en Schepenen, als ook van Vroed-
fchappcn ("t geen wy hier eens vooral aanmerken,) welke op den
vier en tw intigUen der gemekle maand wicrd overgegeven aan den
Stadhouder, wanneer 'er een is geweelt; en na den jaare zefthien

honderd vyfiig tot den jaare zelthien honderd twee en zeventig,
miisgaders in den jaare zeventhien honderd twee, en vervolgens

aan

jltpiileren \'olgens de meeninge der Contraflanten , 'joor den Hove, maar daarby te

voegen alternative , of voor 't Geregte van den Huge. Item de Keure op des Vendu-

vieejteis kgctal H)ptheek , van den 12. April zeflien honderd negentig. Ook de
Keurc legens het blyken en ivnjjen van lynwaat bulten den Hage , van den 4. Junii zef-

tien honderd vyf en negentig. Nog Publicatie op het veihuifen : waarby op de
kant van 't Keurboek van den Hage aangetekent gevonden werd

, ,, zodanige

„ Publicatien , als hier nevens ftaen , moeten in 't toekomende gedaen werden
,, met communicatie van den Hove. Gedaen in den llaede op den 12. Oftob.
„ 1701.

En 't is dierhalven menigmaal gebeurt, om alle ongevoegelykheden en moeye-
lykheden voor te komen , dat het Hof en de Magiflraat van den Hage tzamen
Keuren en Ordonnantien hebben gemaakt ; als onder anderen , Ordonnantie op
de BcgraaffenilJe der doodcn; mitsgaders op de Gravemakers , Dooden-dragers

, Dood-
kijlmakers , Bidders en Bidjiers , zynde van den 24. Novemb. 161 6. Ordre op het

bidden ter begraaffenijfe in den Hage, van den 31. Oftob. 1626. Keure op de
Lyk-bidders , noopcndc het bidden ter begraafFenilFe , enz. van den 4. Decemb.
1640. Ordonnantie op 't ftuk van den Brandfchoww van den 6. Augufti 1639.
Publicatie tegcns het eylJ'chen en geven van Nieiiwe Jaars-giften in den 1 lage , van den
30. Julii 1642. ^\s made tcgens het troinven in de avond-prcdikatien, van den 10. Ja-
nuarii 1657. Tegens Mmmneryen, Ferkledinge, Rommelpotten &.C. op Fafien-avond-

tyden, van den 8. Februarii 1646. en diergelyke meer.

(p) Publicatie „ dat by den Hove van Jufticie nogte de Magiflraat van 'sGra-

„ venhage van nu \'oortaan geene Decreetcn van huyfen , erven , tuynen en
„ anders , 't zy wiliig ofte onwillig zullen werden geiiuerponeert voor en alecr

„ de Griffier van denzelven Hove en een Secretaris van 's Gravenhage refpefti-

„ ve by quitantien van den Colkcleur zal blyken , dat de verpondingen op dc
„ zclve huyfen &c. fhaandc , by den Impetrant van de voorfchreeve Decreeten
„ zullen zyn betaalt, &c. van den 16. Julii 1638. geregiftr. in 'c Keurboek de-
zer Stede No. i. fol. 259.

(
ij) Zie hierna onder de Byluage Num. x i.

Wanneer
voorheen
en thans

dcBurge-
mrs. ver-

koorcn
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Tyden
wyze der
jaarlyk-
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giftraats-

beftellin-

ge alhicr.
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aan de Hecren Staatcn 2eirs, of by c!crz,elvcr abfentie (r) flan Gc-
committcerde Raaden, om dnaruit ecne vcrkiczinge voor het vol-

gcnde jaar door denzelven Stadhouder, of wel de Heeren Staaten,

en by derzelver afvvezendheid , door Gecommitteerde Raaden te

werden gedaan. Dat wyders by de overzendingc doorgaans Mierd

verzogt (j"), dat voor genominecrt en geeligeert mogtcn "jverden ge-

hoiiden de Burgcmeejlers en Schepenen , die afgejlcmpt zotiden mogen

iz!erden^ cmme te dienen als Vroedfcbappen^ na otider gewoonte. Dog
dat zedert in den jaare zellhien honderd twceenzeventigisgemaakt

een overleg, waarvan het gevolg is, dat 'er alleen zcs pcrzoonen

zyn, die de Burgemeefterlyke waardigheid bekleden, en dat geene

tot Burgemcefters werden verkoren buiten dat getal : dat een der-

zelve komende tellerven,de oudll gekoorcn Schepen Bnrgemeefler

werd en dat een ander tot Schepen werd verkooren ; dat insgelyks

de afgaande Burgemeefteren niet meerder in de Vroedfchap vallen

,

gelvk voorheen , maar dat dczelve alsdan weder werden dienende

Schepenen. En of wel de Stadhouder of dc Heeren Staaten daar-

aan juill niet zyn gebonden, als zynde daartoe nooit Handvefl aan

's Gravenhage verleent, zoo hebben dezelve egter door zulks(/)

van jaar tot jaar te verzoeken de zaake daar tee gebragt , dat buiten

dien trein genoegzaam nooit en ^verd getreden. En nadien daar-

door de Burgemeeileren akoos zyn in bedieninge of als Burgemee-

lleren of als Schcpenen, gelyk ook de drie andere Schepenen van

jaar tot jaar \\ erden gecontinueert ; Zoo is daaruit aftenemen van

hoeveel belang en voordeel, en ook van hoe veel aanzien dit ampt
daardoor is geworden. Byzonderlyk dcw3'le dezelve Burgemeelle^

ren, benevens den Bailliu en Schout, hebben de begevingen vanalle

de groote en kleine bedieningen, ten dienfte van het Lichaam van

den Hage vereil'cht. Alle vvelke bedieningen, zoo door derzelver*

getal , als de merkelykc voordeelen ,die de jegenvvoordige uitgellrekt-

heid van 's Gravenhage veroorzaakt , mogen worden gezegt te zyn

van de hoogile aangelegentheid voor de geene die daarvan hebben
de begevinge. 't Geen ook heeft uitgelevert, dat na de Magiftraa-

tuure van \ Gravenhage , alzoo wel als die van andere Steden door
perzoonen van f-itzoenlyke en aanzienelyke geflagten werd geltaan,

en dezelve met veel ernlt werd befolliciteert.

Eene aanmcrkinge konnen wy hier niet llilzwygende voorbygaan.

Namentlyk dewyl uit de eige woorden van het hiervooren aangehaalde

Oftrooi des jaars vyftien honderd negcn en vyftig is onbetwisbaar

,

- datbevooren geene Burgemeeileren in 's Gravenhage zyn geweelt;

maar dat dezelve uit kragte van dat 06trooi, van doe voortaan eerll

zyn aangeitelt geworden. En dat ons ook tot nog toe den naam
van geenen Burgemeefter is voorgekomcn vroeger als van die gee-

ne («) die gedient hebben van Catharinen-dag vyftien honderd
zeftig

(r^ Volgens Rcfolutie van haar Ed. Groot Mog. van den 6. Mei 1702.

(i-) Zie liierna de MilTive van de Magiflraat van den Hage aan haar Ed. Groot
Mog. van den 24. November 1650.

(^) Zie den brief van dczelve Magiftraat aan den Stadhouder van den 10. No-
vember 1673.

(«) In een Certificatie gegeven den 16. Jdii 1561. werden in 't algemecn
ver-
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zeliig tot den7elven dag des jaars vyftien hoilderd een en zeflig:dat

het dierhalven is oBbedenkelyk , a\ aar by het kan toekomen , dat

des onaangczien , in vier zeer aanmerkelyke a£fens van veel vroeger Dewyide
jaaren, van Btirgemeejiers wcxd gewaagt. Ah eerfl: in een Ocirooi bt-'namin

{v) van den een en twintigilen Maart vyftien honderdzeiHen,vvaar ^^q"
^'.'*^^'

by aan die van den Hage werd vergunt de heffinge en verhooginge ftukiS^

van de excyien op wyn en bier, met uitzonderinge van veele per- ^oo'-

zoonen. Want Karel^ als doe Koning van hpanje , na de titels en
^^'"'^"

groete , fpreekt daarin op deze vvyze: „ Alioo onze welbcminde
„ den Burgemeefters , SchcpenenenRaidtons Dorps en Heerl3'-kheyt

„ van den Hage in Holland onsgetoont hebben, datvvylenenz. Ten
tweeden in eene nadere Verklaringe van denzelven Koning wegens
den voorfz vrydom der uitgezonderde perzoonen (-x-), zynde van
dezelve dagtekeninge als de evengemelde ade, in dezer voegen.

„ Ontbieden dairomme denlelven Stadhouder, PrefidentenLuyden
„ van onfen Raede en Rekeningen, onl'en Bailliu, Schout , Burge-

„ meefteren en Schepenen van den Hage , -— dat zy de voorlz.

„ perzoonen en een yegelyk van dien, van onfe voorfz Declaratie

„ en 't effed van delen, doen en laeten genieten, enz. Tenderden
in zeker Reglement of Ordre van den negen en tvvintigitenjunii des

jaars vyftien bonderd twintig (x), waarby voorgedragen zynde de
agterltallen, die door het gemeene Lichaam van den Hage moeilen
werden betaalt, te gelyk werd voorgefchreeven en beraamt , op vvac

wyze alle dezeUc zouden werden gequeeten en voldaan. Waar in

Keizer Karel mede na de titels en groete aldus aanvangt. „ Alfoe

„ de Biirgemeejieren , Schepenen en Raide van onfen Dorpe en \ ry-

„ heyt van den Hage ons hier te voern te kennen gegeven hebben

,

„ hoe het voorfz Dorp en zyluyden en die andere Ingezetenen ter

„ caufe van den oorlogen &c. En ten vierden in een afte van den
tienden Junii vyftien honderd twee en twintig (jy) , waarby Keizer
Karel, na alvoorens te hebben geconfirmeert de Ordonnantie ge-
maakt by Hendrik Graave van Najfau, als Stadhouder nopende de
corredie der Suppooiten, die onvrye perzoonen wyn en bier om
geld hadden gerapr, aan die van den Plage op nieuws verleent Oc-
trooi tot verdere beteugelinge dervrye Tappers. By welkOftrooi
dezelve Keizer na meldinge zyner titels en groeteniile al wederom
in dezer voegen Ipreekt, „ van wegen onfen wel beminden den
„ ^wiWm y Bnrgemeejiers en Schepenen onfer Dorp en Vryheyt van
„ den Hage in HoUant, foe voer hen als voer alle de Ingefetenen

„ derzelver is ons gethoent geweeli: , hoe onfe feer lieve en getrou-

„ we neve &c. En men zoude groote rede hebben om te cwyffe-
len , of zodanigen uitinge al deugdelyk zy, ten ware de plaatzeal-

Y waat

vermelt Burgcmeefteren van den Mage , te vinden onder de Coflumen van den
Hage No. 62. en Jacob Vermey, als deszclven jaars Burgemeefter op den laaften

Januarii 1561. na gemeen fchryven. ib'td. No. 45.
(u) (jedrukt agter hec Berigt van den Hove van Hoiland j)^g. 115. envoJgen-

de, enhierna onder Num. xxix.
('m) Hierna te vinden onder Num. xxx.
{x^ Geregiflr. in 't eerfte Memoriaal van Sandelyn /&/. 343.
(
v) Geregiflr. in 't tweede Memor. van Sandelyn/o/. 56.

I i
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waar die oorfpronkelyk benillen, en dc Regirters, waar uit die zyn
getrokken, allc vermocdcn van ongcoorlootdevcrandcringent'eene-

maal uitilooten. W'eshalven w y ons te vrede houden dezezwaarig-

heid aan kundigen te hebl)en voorgellelt, en dezelve in 't midden
laaten, tot dat nauv. keuiiger ondcrzoek ,

gevocgt by ontdckkinge

van nog mecrder aloudc gelchriften zelve, gelegenthcid geve , om
die te konnen oplollen. Dogindien onderentullchen gilTinge eeni-

ge plaatze aliiier zoude mogen verdienen, zouden \vy van gedagte

•\vezen,ja zelfs wel derven vaftftellen, datde bewoordinge vanBur-
gemeefteren door de onkunde of onagtzaamhcid van den eenen of
den anderen Klerk, aan wien de uitbreidinge dicr adens is toever-

trouvvt geweeft, in de bovengemelde brieven zal zyn ingellopen; 't

geen ook ligtelyk heeft konnen gebeuren, als men aanmerkt, datde
Cancellerye des Keizers ter dier tyd te Bruflel wierde gehouden

,

daar alle Handvelten, Privilegien, Placcaatenenandere befcheiden,

behoorende tot. de Nederlanden , wierden opgemaakt , gefchreven

en afgevaardigt -, en dat men juilt aldaar geene nette kenniife hebben-

de van de bezondere geitelteniile van de Haagfciie regecrjnge, ge-

volgclyk als een gewoonlyke trant, (dewyl alle de Hollandlchc Ste-

den en ook de voornaamlte Dorpen ( z) toen al van Burgemeclle-

ren \s aaren voorzien , ) in de meergemelde Brieven de benaminge van
Burgemeelteren mede zal hebben laaten invloeyen. En 't is ookaan-
merkelyk, dat dezelve benaminge in geene andere 't zy vroegere of
laarere aftens tot den jaarc vyftien honderd negen en vyftig , wan-
neer 't zeker en bekent is , dat den Hagc allereerll door Koning
Tbilips met twee Burgemeefters is begunltigt gewordeni werd ge-

vonden.

( 2 ) Dit blykt oak onder anderen uit het ad\'ys , 't welk de Heeren Raaden
van den Hove van Holland in den jaare 1559. gaven op 't verzoek van die van
den Hage, om tvi^ee Burgemeefteren te mogen hebben: zeggende „ dat ^er nicer

,, dan twintig Flekken ixaren in Holland , die gelykc Privilegien hadden als die Supplian-

„ ten verzogten. Zynde dit advys te vinden hierna onder de Bylaage Num. xiv.

XXIX.
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*ii» *^iti»^^ «siiis» #ii> ^1^ «5lli» ^i^ «^;§i> ^?&j» 5?is» «si^ ^i?i^ <fi)> ^fii:*d>

XXIX HOOFTSTUK.

De oudfle Magijiratimr alhier , die van Schepenen, al he-

kend in 131 1. Magtiginge derzehe in 1325. om met

'sGraafs Hofmeejler Keuren te mogen maken. Oiidtyds

aangejlelt door den Bailliiivj , zonder bepaalinge van tydy

tot dat by Handvejl van 1407. de tyd der aanftellinge

en V getal der perzoonen bepaalt is. J^ercijchte hoeda-

nigheden om Schepen te konnen zyn. Bevoegtheid om eene

nominatie te maken door de Staatcn bevejiigt. De Sche-

pen van Scheveninge waarfchynelyk al in 1407. in het Ge-

regt geplaatji. Zyn aanzien voormaals grooter ah jegen-

woordig. Lyjle der Burgemee/teren ^ Schepenen, ^c. en

bijtoriele aanivyzinge der veranderingen y in de nominatie

en aanftellinge van de Magiftraat gevallen.

U treden wy toe tot den Schenpens-bank , zynde het De Sche

oudlle Collegie van de Magillratuure van den Hage, pens-

; want dat alhier Azinge en Buuren , gelyk wel re
oudile^'^

Voorburg (^a), Waflenaar (^), en andere omleg- Coiiegie

gende Dorpen, ooit plaatze zouden hebben gehad, vanMa-

ind men nergcns vermelt,) dog deszelfs eerlle op-
f^^!^'

komfl: aan eenen zekeren en valten tyd te willen bepaalen , zoude
meer op een loflen grond , dan op egte bewyzen ruftcn ; hoevvel

Jiet ten hoogllen waarfchynlyk zy, dat, zoo dra alhier maar een
Buurt van zamenwoonende luiden is gew eelt, 00k alhier een Sche-
penltoel plaatze zal hebben gehad , om alle gefchillen tuflchcn den
eenen en den anderen ingezeeten ontllaande te effenen en belliflen,

of ook daar over regtfpraake te doen. En of wel men dit maar gif-

finge zoude konnen noemen, zoo is 't nogtans zeker en onbetwift-
baar ; dat 'er al in den jaare derticn honderd elf, en zulks naauvve- Iladaliti

lyks zeltig jaaren na dc bouwinge van 't Hof door Koning Ji'Ulem ,
^3ii.ei

welke ftigtinge den eerften grondllag van den Hage heeft gelegt, al gelsai-
ijchepenen in den Hage zyn gevveeit. Dit zullenvve met onwrik- hier

baare P'^acs.

{a) Dit is onder anderen kennelyk uit zekere acle,vvaarby ClaesOomDircxz
voor den Raadc myns genadigen Hecre van Holland conflitueerde en magcig
maakte Dammas Sysman , om ziikk reck ah hy voor den Schnut , Azinc en Bueren van
Voorhirch aengeleyt en nog Langende heeft op die erffenlffen en goeden by Jan Gei'ritsz van
Egmonde agtergclaeten , in zynen naeme &c. dato den 23. Februarii 1449. ft'ilo

Curia. Geregiflr. in 't derde Memoriaeib. van J. Boflaert , gequot. H. i . /.

fol 66.

{b) Zie ten dezen opzigte mode het bovengemeklc Memoriaalb. H. i.foI.gO,

en
o!-
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Bcwc7.cn
door ecu
a£to van
'tzclve

jaar.

Nog door

eon bezc-

f!;cldcn

iricfvan

1316.

bacirc bewys-fiukkcn, gctrokkcn uit oorfpronkelyke Rcgillers, v,cl-

ker cgtheii buitcn allc tcgcnlpra-ake h, klaaiiyk betoogen.

De eerlle afte, die ons is voorgekomen, waarin woordelyk vaa
Schepcncn van den Hage wcrd gefpiooken, is gcdagtckent J'r.'Dio-

nijiusdag desjaars derticn hondcrd elf-, w aarby eenen Heyne van Loon
voor den Parochipaap van den Hage en die gcmeene Schepenen indie

zelve Stcde zckerc jaarlykfe renten veiligde op zyn huys en hoflle-

dc , daar „ hy toen in vvoonde, eeuvviglyk te gevcn, en te betalen

„ de Kerke in die Hage, den Parochipapeen 't Block \ an over zee,

met bcpalingc vvat ieder daarvan jaarlyks zoude genieten ; 200 als

de brief zelf breeder inhoud, dien \vy om deszelis oudheid (want
vrocgere raakende 's Gravenhage (c) zyn 'er ons nooit ontmoet)
in 't gcheel hebben gepkiatll agter het eerlle deel onzer Eefchry-

vingc ondcr de Bylaage Y. fag. 832. waar toe wy den Lezer kort-

heidshalve wyze.

By dezen zullen wy nog voegen eenen tweeden brief, {d) de-

V elke fchoon vyfjaaren jonger als de voorige, egtermeede opeene
doorllekende wyze aantoont , 't gccn wy als eene valte waarheid
hiervooren hebben ter nedergcllelt. De woorden daarvan zyn deze

:

3J

»>

?>

3>

'> /^3' ^chepenen in dm Hage doen condt alien luden,

dat voor ons quan\ Pieter Janfz van de Veete en belovede

Danel Coelnaerszoon thien fchellingcn'ts'jaarsHollantfchepennin-

gen, endedefe rente te ghevene Danel voorfz of den thoender de-

fer Ictteren , in Valckenburgermarct by llaende Cruce op alle

jans gueden voorfz , dat hy hecft, foe waer dattet ghelegen is,

binnen den Ambochte van den Haghe , waar 't dat hy des niet en de-

de, Ibefoude Danel voorfz comen mitten Scepenen,ofdiehouder

der letteren op Janne voorfz of op den gheenen die befitter waer
f^ns goeds, en doen hem geven eygen pande by Scepenen fchat-

tinge; In oirconde defen brieve befegelt mit onfen zegele, Gege-
ven in 't jaer ons Ileeren derthicn hondert en felliene op den
Meydach. (onderitond) Gecollationecrt jegens den originelen

bezegclden brief, en accordeert by my, (wasgeteekent^

Knklaar-
dcrdoor
ccn cwcc-

dcn brief

ADR. BENNINCK.

Maar of dit nog niet genoeg zy, zoo gaan wy verder, en zeggen

dat 'er niet alleen Schcpenen , maar ook ter zelver tyd al een volko-

me Geregt is gewecll, beltaande uit Schout en Schepenen. En dit

vind

(c) De oudftc brief, welkeu die van den Hage hebben, is een Oftrooi van
Gra^ve HUlem van Henegm--J)m

,
gedagLeken:

,
fatcnlacb na St. Margriet des jaers

(krtbicn hondert dertien , ftaande geregiflreert in 't Francyne Regifler , bcruflende

ter Kamcre van Burgemeerteren /w/. i. behelzcnde (zoo w^^ 't wel hebben,)

vrydomvaneenigcHofdicnftenjdiedievanden Hage den Graavc verfchuldigwa-

ren ; en dat de Schepenen met den Rentmecfter van Noortholland hunne eigcn

landen mogen fchatten , 't geen dan verders bekragtigt al 't geen by ons hier-

vooren pag. 2. en 3. nopende den gemclden Rcntmeeller is ter nedergeftelt.

((/) J)cze brief ftaat geregiftreet in 'c klcine Francyne Regifter , beruftende

in 'c Hcilige Geefthuis alhier/u/. 385.
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vind 00k 't eencmaal zyne beveltinge in den voorenaangchaalden van/fv/-

bn"ef van den jaarc derticn honderd zcllien, vvaarvan wy de Latyn- /<?>»*<'»

fche woorden", voor zoo vcrre ze ter dezer zaake zyn dicnende,
^'J"'^^"'

reets hebben opgegeven ; en iiit vvelke menzier, hoe &\t deSchont^ Szd-
Scbepenen, Geregte en de ganfche Gemeen/chap van den Huge aldaar venjaave.

vcrzogt zynde, oin den brief nevens den Giaaf met hunne zegels te

wiilen bekragtig€n , het zelve 00k in diervoegen hebben volbrao-r.

Nos quoqne Scnltctiis , Scabini , Jiijiitia totaque Communitas Ville de
Haga frediEf'ts tejlimoninm ^ & ut prefens donatio rata j Jirma ^ m-
convulfa permaneat , Jigilla noflra propria ad ipjius donatoris preces ^
iuftafitiam prefentibus diiximus apponenda. Meer diergelyke brieven
zouden wy ter beveilinge alhier konnen te borde brcngen, zoo vvy
niet vermeende met de reets bygebragte aan ons oogmerk tot zoo
verre te hebben voldaan.

Maar op dat men niet zoude denken, dat al het doen van deze P'oce-

Schepenen eenig en alleen hebbe beftaan in 't verleyen en bezege- erlrr"
len van brieven en 't verrigten van andere kleine d'agelyks voorval- pleginge

lende zaaken, zoo hebben vvy dienltig en noodzaakelykgeoordeelt, '^''"'S^s-

tot wegneemingc van zulke verkeerde gedagten, alhier op te leve- Gcre'\
ren eene acte, vvelker ganfche inhoude zonneklaar zaldoenzien, alhiCTge-

dat 'er 00k voor 't zelve Geregte volkomen proceduuren en regts- louden

plegingen zyn gehouden , en dat zelfs de Schout, die in de gemelde
afte met den naam van Rcgter voorkomt, al ten dien tyde zittinge
in Schepensbank heeft gehad tot het bevorderen der Regtzaaken niec
alleen, maar 00k om het gewysde ter executie te ftellen. De ge-
melde afte (^) luid in dezer voege:

3, J^^ydiegemeenScepenenuterHaghem^kencondinWQnln- ^ewys

„ den,dat woox dQX\Rechter envoor ons in dieHagheC[\\zmen]An Atrnth. ^'^^V^"^

„ en Gheryt Aelwynszoene van Leyden en toegheden mitons Hee- hierne-

„ ren s'Graven brieven, dat Dierick Veren (/) Bavenz. alzynguet vensge-

„ teghens Heeren Pieter van Leyden en Janne voorfz verbonden ^°Sle
„ hadde over fcout ,die Dirck Heeren Pieter fculdig was ; Voort afte!"^

„ toegheden zy Scepenen brieven van Leyden , hoe zy mit Dirck
„ voorfz geeftent hadden van dier fcout en van andere Itucken nae
„ Heeren Pieters doot voorfz, alfoe dat Dirck voorfz fculdig was
„ bleven nae dier effeninge Janne voorfz vyf pone tien fchellingcn

„ vier penninghen grooten , en Gheraerde voorfz achte pont viei

„ fchellingen en een penning groote, en hier of begeerden beydc
., Jan en Gheracrt voorfz rechts an zynen goeden in die Hage , al-

„ foe verre als 't ftrecken mochtej Die Rechter gaf hem pande van
„ alien hufen en erven, die Dirck toebehoerden , alfoe alfe Egghe-

„ rick

{e) Geextrahccrt uit het voorengem. kleyne Francyne Regifter/o/. 172.

(/) IDat is Fruuiaen Bavcnzoon. Want Fcr betekent een Fmnv , en die titel

wicrd aan voornaame Vrouwen gegeven, gelyk nu die van Me-Frowwe. Anth.
Matthrciis

, de Nobilitate lib. i. cap. iv. pag. 24. en in zyne aantekeninge op Joan,
de Leidis Jnml. Egmmdan. pag. 235. De Heeren Alkemade en van der Schcl-
Jing Befchr. van den Dr'icl en Foorne i. decl pag. 72. Aantekeninge (3) en pag. 370.
A«. IX. H. van HeufTcn , i?c/f/;/-. van 't Bifchdom van Utrecht i. deelpag. 495. Waarby
veel meer uit ongedriikte Handfchrifcen gevoegt zoude konnen werden.

//. "Deel. K
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„ rick bid" voormaals hcfeten hadde , bchouden clck man fynsrechts

,

„ diere I'chocne recht op toeghcn mochtc , en leydcn hem bcyden

„ eenen dach die pandt te fcattigen en tc eyghcncn ; en ontboden

„ Dirck voorfz thicn daghen of hi 'er yet tcghens te feggen vviile

;

„* Dirk quam tottc dien daghe, en verlicdedier fcout, cnde enkond
„ 'er nyets tegens feggen, defe pande, hufe en erve voori'z, waren

„ tot eenen erfpagte vuytgbegheven omme achte pont en achiien

„ fchellingen Hollants 't sjaers, dacr of foe nemet Henric Veren

„ Bavenfz twintich fcheUingen Hollants 't sjaers, blivets zeven pont

„ achtien fchellingen Hollants 't sjaers , die hebben My gefet en ge-

„ feat elck pont gelts voor neghen pont , dat coomt elck pont gelts

J, voorfeyt, voor fes pont hooftgelts; Aldus hevet Dirck voorfz be-

„ taelt Janne en Gheraerden voorfz met defen voorfz renten, over-

„ mits fes fchellingen die zy den Gercchte geven, feven en veertich

„ pont gelts en twee fchellingen hooftsgelts Hollants in minderingc

„ van dier fcout voorfz , en defe pande en rente voorfz hevet den

„ Rechter Janne voorfz en Gheraertgeeygentmitallerechte; Voort

„ foe quam voor ons Claes Weyninck en verliede dat hi fculdich

„ is in eenen erfpachte Janne en Gheraerde voorfz van den hufe en

., erve dat Egghericts was, alfoe als hy dat beleten heeft, driepont

„ en twee fchellingen Hollants 't sjaers ; desgelyke quam voor ons

„ Claes Wante en verliede dat hy fculdig wacre ^aiuie en Gheraer-

„ dc voorfz in erfpachte van hufe en erve, dat hybefeten hevet, een

„ en dertich fchellingen Hollants 't sjaeis; desgelyke quam voor ons

„. Gerert die baelmatker en verliede dat hy fculdich m acre Janne en

„ Gheraerde vooriz in erfpachte van hufe en erve, dat hy befeten

„ hevet, vyfendortich fchellingen Hollants 't sjaers; desgelyken

„ quam voor ons Symon Lyfenszoene en verliede dat hy fculdich is

„ in erfpachte van hufe en erve dat hy befeten hevet, vyftichichel-

„ lingen Hollants 't sjaers, daer of Ice ghevet hy Heynric Veren

„ Bavenfz twintich Icliellingcn Hollants 't sjaers alfoe voorfz is ; Dus
„ blivet hy Janne en Gheraerde voorfz fculdich van de vooriz hufe

., en erve, dertich fchellingen 't sjaers erffelick Hollants; \ oort om
„ dat een fw'ie 'Vi'as over die luech die Icghet langhes after dat erve

„ voorfz dat tgghcrids was, foe hebben 'oDy dat bejcheyden en kennen

dat van rechte , dat eeu wech is en bliven fat van der Houte gaende

totte an dcr Vliette van der Spoeye-, hi oirconde defen brieve bc-

fegelt mit onfen gemeene zeghele gefchreven in die Haghe des

dyndachs nae onfen Vrouwen dach te half oe lie in 't jaer ons

„ Heeren duyfent drie hondert drie en twintich. (onderflond}

„ Gecollationeert jegcns gelyke copie Haende in 't

„ oude Francyne Regifter, fol. lxv. lxvj. en

„ accordeert, by my, (was getekent)

ADR. BENNINCK.

Schcpc- Daarenboven magtigde Graave JVillem van Henegowwen al in den
nenvan jaare dertien honderd vyf en twintig de Schepenen van den Hage,

annn^-f^
om met den Meelter van zynen Hove aldaar , (welke Amptenaar

gemag-
' men in Vrankryk le Trevojt de I'Hotel noemt ,) zodunige Keurenen

Or-

•)>

>»
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Ordonnantien te mogen maken op drank- en eet-M aaren , wegen ,

ih-aaten en vvateringen, als dienltig en noodzaakelyk voor den Dor-
pe van 'sGraven-Hage zoiide werden beVonden. En op dat diekeu-
ren des te beter zouden nagekomen en onderhouden werden , zoo
llelde de Graaf tegens de overtreders derzelve zekere boeten, zeg-

gende, „ Zoe wie die brake, die verboerde tiegens ons drie pont

„ HoIIants, alfoe dicke als hi et dede; Voert foe wat Coeren dat

„ die Scepenen med onfen Meyfter van onfen Hove maken fallen

„ op wegen, op itraeten en op watering.n, die houden wi gelbde,
„ en wie dairin Scepenen wederfeyde, die verboerde weder elcken

„ Scepen viertich fcellingen, en weder ons alfoe veele als weder al

„ de Scepenen; 't geen zoude dueren tot des Graafs wederfeggen.
Zulks dat de Schepenen hierdoor als toen verkregen byna al 't geen
tot de Burgerlyke beilieringe ten dienfte der Buurluiden vereifcht

wierd, als zynde het maken van Keuren geen gering gedeelte daar-
van. En hi.rin wierden zy naderhand nog verders beveltigt door
Hertog WUkm van Beyeren by 't Handvell, t geen hy in den jaa-

re veertien honderd zeven (^g) aan ''s Graven-Hage verleende met
deze woorden: „ Ende foe wes onfe Scepenen voirfz die in dertyt

„ wefen fullen, mit onfen dagelixen Rechter kem"en fullen dat ons

„ Dorps en Ambochts oirbaer en onfer Heerlykheyt niet tegens en dra-

„ get , dat fal gehouden wefen van ons en van eenen yegelicken.

En dewyl in het gemeldc Oftrooi van den jaare dertien honderd
vyf en tvvintig niet vermelt werd van den Schout of dagelykfchen
Regter , maar dat den Schepenen daarinne wierde toegevoegt 's

Graafs Hof-Meelter. om met denzelven de Keuren te maken; zoo
moetmen, onzes bedunkens, den gemelden Hof-Meefter alliier in

geene andere hoedanigheid aanmerken , dan als reprefenteerende of
bekleedende het ampt van den Bailliu in den Hage, gelyk wy alre-

de hiervooren hebben aangetoont. Dog andere zullen ligtelyk zeg-
gen en beweeren , dat het geenzints volgt , dat de Hof-Meefter
Bailliu zoude zyn geweeft, alleen omdat de Graaf gewilt heeft, dat
de Schepenen met hem de Keuren zouden maken. Want voor
eerft, was, volgens getuigenifle van Phihps van Leyden, de Rent-
meelter van Noordholland, uit kragte van dezelvezynebedieninge,
Bailliu van den Hage; en ten anderen, was 'er ook zelfs terdiertyd
al een Schout of dagelykfe Rechter, 't zy door den Graaf of wel
door den gemelden Rentmeefler aangeflelt , die zyne zittinge in
Schepensbank hadde, gelyk hiervooren is beweezen, Maar dathetin
tegendeel veel meer waarfchynelykheid heeft eneer tedenkenis,dat
de Graaf aan de Schepenen niet hebbende willen geven zodanigen
volkomen magt, om over alle wegen, flraaten , pleinen en wate-
ringen door den ganfchen Hage, en gevolgelyk ook over 's Graafs
grond, als meede op drank- en eetwaaren, na hun goeddunken en

wel-

(g) Ook waren die van den Hage by brieve van Hertog Mbrecht van Beye-
ren van den 20. April des jaars dertien honderd drie en tagtig, zoo als de Ma-
giftraat in den jaare zeftien honderd vier en zeflig aan haar Ed. Groot Mog:
te kennen gaf (zie hierna onder de Bylaage No. lxxxvi. ) al bevoorregt, ain

met den Rechter van den Hage te mogen keuren Jiraeten
,
plaeten en wedden tot 's Haegs

oirbaer en hehoef.

II. Tieeh K z

cigt, om
met
's Graafs
Hofmec-
fter Keu-
ren enOr-
donnan-
tiente

mogen
maken.

Hoede
Hofmee-
flerin de-
zen is aan
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ken.
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welgcvallen te l^eurcn, by deceive eencn hecft gcilelt, die 's Graafs

Domeinen en gcregtigheden 20udc gade Haan , en verhocden , dat

niets wicrde gednvin ofgekeiirt, dat zyne Hcerlykheid zoude tegen-

drageth gelyk IVillem van Beyercn by zyn Ilandvelt fprcekr. En
dienvolgende dat Graaf PP'illem van Hcnegouvi:en daarom zynen-Hof-

meeltcr, die alhier zyn geduurig verblyt hield, en 'sGraafs Hof-be-

waavde, daartoe verkooren en den Schepenen bygevoegt heeft. En
dit zoude ook vcrders niet duifterlyk af tc nemen zyn daar iiit, dat

in vervolg van tyden alle de Keuren en Ordonnantien , by die van

den Hage gemaakt, ontworpen {h) en afgekondigt , de approba-

tie en goedkeilringe van den Raade Provinciaal,na dat dezelveRaa-

de door Hertog ThHips van Bonrgondie zynen vaden zetel alhier

haddebekomen, zyn onderworpen gewecll, gelyk kennelykis, uit

de Gude Keuren, die nog voor handen zyn, vvelke tot een gewoo-

nelyk Hot zyn hebbende, „ 't Hof gezien deze Ordonnantie en

„ Keure, heeft diezelve geapprobeert , en approbcert 't zelve Hof
„ mits deezen na haare forme en inhoude; en zomtyds ook met de-

„ ze claufule; (i) Ende dit al by provilie en tot anders bydenzel-

„ ven Hove zal wefen geordonneert ; of wel met bepaalingen {k)

„ en veranderingen. Maar dewyl dit alles zaaken zyn , die onder

de duilterheid dier tyden bedolven leggen, en gevolgelyk, dat al 't

geene men daaruit zoude willen haalen , meer beltaat uit loutere

giilingen, of op zyn befl genomen , uit waarl'chynelykheden , dan
gegrond op valle. bewyzen, (gelyk het zekerlyk by zommige zal

wer-

(/;) Zie Ordonnantie geconcipieert by den Geregte van den Hage op het ver-

huuren van de VIeefch-banken in de Hal , en het ilagten van allerhande zoorC

van Vleefch, geapprobeert by 't Hof den 20. April 1556. geregiftr. in 't vyfde

Meraoriaalb. van J. van Dam, /o/. 125-134. Waarvan het begin aldus luid:

,, Gezien by den Hove van Hollant de navolgende geconcipieerde Voerwacrden

„ van den Iniure, Keuren en Ordonnantien gemaekt by Bailliu , Schoiit cnGe-

„ rechte van den Hage op de Vleefchhalle en de Vleefchhouders in den Hage

:

en het flot: ,, heeft 't voerfz Hof dezelve Keure in der forme, als goet en deug-

,, delyk geapprobeert en approbeert dezelve mits dezcn , ordonnerende den

„ Bailliu, Schout en Gerechte van den Hage dezelfde te publiceren en te ach-

,, tervolgen, «&c. A6lum in den Hage den xx. Aprilis anno xvc. fes en vyf-

„ tig naer Paeffchen by Heeren Gcncrdt Heere van yljjciidelft , Eemskerk &c.

„ eerfte Raidt Prefiderende , Giiilyn Zeghm van Teghem ; Heere van Waflenho-

„ ve, Aerntsberge &c. Riddercn, Meellers Carcl van dcr Nyrfen, Chrijliaen de

JFacrt , Dominiciis Boot , Daininas van Drogcndyck en Qnintyn PFeytfen , Raetsluyden

\'an Holland. In kennifle van my

,

ondertckent, J. DAM.

(/) Zic Ordonnantie en Keure op 't verkoopen van koorn, op de Molenaars

en't baldten en verkoopen van brood, zjinde van den 29. J ulii 1564. en geapprobeert

tien 27. Oftob. 1564. Geregiftr. in het derde Memoriaalb. van Ernft/o/. 191.

(^) Ordonnantie op hec werpen van vuylnifle op de flraaten in den Hage:

„ geapprobeert mit limitatie, als in dezen; wel verltaende dat die boeten, die

,, by eenige Suppooften van den Hove ofte heure huysgezinnc uyt faeke van

„ dezen fullen werden verbeurt
,
geexecuteert fullcn wordcn by den Subftituic

„ van den Procureur-Generael , naer ouder gewoente. Adum den 16. De-
cerab. 1566. (ondertekent) TH. DE WOERDEN. (Jeregiftr. in 'c

vierde Memor. \an Ernfl foL 107.
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J'

werden opgevat,) zoo ziillen wy'tvoor't jegenwoordigetotnadere

ontdekkinge in 't midden laaten, en dus liever overgaan tor heton-

der/oek , by vvien de Schepenen in die vroege tyden zyn aangellelt.

En dit meenen \vy niet duilter te wcezen ; want als men llegtsin-

•ziet de commiflie van Ghysken van Ammers^, hiervooren reets aan-

gehaa't, zoo zal daaruit zonneklaar blyken , dat dezelve wierden
verkooren door den Rentmeelter van Noortholland , in de hoeda-
nigheid van Bailliu van den Hage; want of wel de voornoemde
Ghysken van Ammers by de gemelde commiflie aanbevolen wierd
het Bailliulchap van den Hage te bedryven en te bewaren , zoo ge-

fchiede het niet anders dan op het verzoek en ter h^dto. van den ge-
melden Rentmeeller, die als toen een Geellelyk perzoon zynde,
zelfs het Eailliuv. s-ampt niet konde bedienen, gelyk wy hiervooren
hebben anngewezcn; En derhalven belalle de Graaf, „ dathieenen

„ Scoute fal fetten in 't Hage-Ambocht, foe 'wien onfen Rentmeefier

„ wil\ en alien ambochten, die tat 'er voerfz Eailliuicip en Scout-

„ ambocht behoeren , alfe Scepenen te fetten , Kerkmeylters , &c,
„ die fal hi fetten, ofdoen, aendoen en vernuwen, alioe dicke als

„ 't oorbaerlic es, en et onfen Rentmecfer voerfz oerbaerlic dtinknt

„ fi/f en hicrof fal hi onfen Rentmeeiter goede reekeningen of
doen, alfe dicke als hyfe hem vermanen faliSc. In voege dat het

daaruit klaar is, niet alleen, dat de Rentmeefter van Noortholland
als Bailliu van den Hage de Schepenen aanflelde , maar ook dat het

in zyn vermogen ftond , om dezelve af te zetten en te vernieuwen,
2,00 menigmaal als het met zyn welgevallen en goeddunken zoude
overeenkomen , zonder in 't minlte aan eenigen lydgebonden tewe-
zen. Al het welke nog op een uitlleken^er wyze te zien is, in de
commiilie, die Hertog IVtllem van Beyeren aan Adam van Ber-
viaerde als Eailliu van den Plage verleende St. Catharina-dag der-
tien honderd zeven en vyftig, hiervooren in de lyll der Bailliuwen
in'tgcheeltevinden.Dit fchynt nog zelfs Hand gehouden te hebben ge-
duurendc de regeeringe \an Hertog Aelbrecht van Beyeren-, tot dat
eindelyk deszelfs zoon en opvolger IVtllem van Beyeren den zesden
van dicn naam daar in verandermge maakte, wanneer hy in denjaa-
re veertien honderd zeven die van den Hage, „ om datfe hem gun-

llelykenwillentlyk dat morgengelt gegeeven hadden, gelyken an-
dere zyne Landen, en Stedcn , met verfcheide voorregten be-

„ guniligende, ook onder dezelve gaf, dat de Schepenen alle jaar

„ op finte Catharinen dag door den Bailliu van den Hage zouden
wcrden verkooren, en dat dezelve een jaar lang zouden cienen:
want dus fpreekt hy, „ voirt foe hebben wy om des gemeene oir-

„ baers w ille onfen goeden luden voirfz fulke gratie gedaen en ge-

„ confcnteert , confenteeren en willen , dat onfe IVatlgeboerne hiden

„ en Huyslv.den bim.en onfen voirfz Ambocht gefeten^ famentlykmon-

„ fe Gercchte "^.efen fnllen en ons 'Dorp en Ambocht rcgeeren\.otoxi{tx

„ eeren en ter belter oirbaer, alfoe dat onfe Bailliu, die nu is ofna-

„ maels wefen lal, tiit onfen goeden IVaUgeboeren en Huyslndenvoov-
„ noemt alle jair op fintc Catharynen dach kyefen en fetten fal ze-

ven goede eerlaemige Mannen, die drie jaer after een , binnen
onfen Ambocht woenllat gehouden hebben , Scepenen te vi^efcn

in onfen Dorpe en Ambochte voirfz een j«ir lang , die men alle
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„ jiiir verfetten fal , op ten jairsdach voirfz en andcrs nict, ten vvair

„ of eenig van die Sccpenen llorvc binncn s'jairs, foo fond men
„ eenen andcren gocdcn mwi in fyn Itedc fetten, die dat jair voirt

„ uyt Sccpen wefen foude,
WaLvci- Tweezaaken ftaan ons hierop in 't voorbygaan. aan te merkcn :

werd^om Eerllelyk, dat cm Schepen te werden , by dit artikel alleen ver-

Schepen eifchtwcrd, dat de zodanige drie jaaren agtereen binnen den
tcwezen. Ambagte van den Hage moelle gevvoont hebben , zonder dat ver-

ders daaiby eenig gewag werd gemaakt , hoe vcrre dezelve den an-

deren in den bloede of zwagerfciiap moeften beftaan, of wat jaaren

iemand moelte bereikt hebben, eer hy tot Schepen konde verkoo-

ren vvorden ; waarontrent wy niet en weeten, dat in vervolg van

tyden by eenig Odrooi , Handvell of anderen voorregtbrief ooit is

voorzien geworden. Het eeniglle , datmen vind, is, dat Scbepe-

nen, \olgens 't Handveft van Tbilips van Bourgondie van den jaare

veertien honderd twee en vjhig^zoudenmoeten zyn gegoet tot hondert

Nobeleii en daerenboven.

b" '"^'Hof
^" '^^^ tweeden, dat aan den Bailliu 't eenemaal werd gelaaten,

in^wvffcl om uit de goede Welgeboerene en Huysluiden binnen den voornoemden

getrck- Ambocht gezeten, tot Schepenen aan te llcUen , de zodanige die
ken,ofdc \^Q^^ zoude welgevallen , 'c geen in den jaare zelUen honderd zes en

flraatbe- vyftig aanleidinge gaf, dat de Heeren Raaden van den Hove van
voegt Holland (aan wien in dien tyd de jaarlykfe nominatie der Haagfche
was, tot Regeeringe door haar Ed.Groot Mogende wierde toegezonden,om

ken van daarop te hebben derzclver berigt en advys ,) in twyfFel trokken,
de nomi- of die Van den Hage wel bevoegt warcn de nominatie ter verande-

ringe hunner Magiltratuure te konnen maken ; 't geen zy ook by
Miilive van den 24. November des gemelden jaars haar Ed. Groot
JVIog. in bedenken gaven; die daarop by Refolutie van den x8. No-
vemb. daaraanvolgende, de Regeerders van den Hage gelaflen ,

„ aan haar Ed. Groot Mogende copielyk over te zenden , en des

„ noods zynde, in Originali te exhibeeren de Privilcgien , die de-

„ zelve mogen hebben , om de nominatie van de Magiflraat der

„ voorfz plaatze te doen , en dat daaruyt de eledie zoude moeten

„ gefchiedcn 't Welk by de Magillraat zynde agtervolgt, zoo ver-

„ Itonden de Staaten van Holland den i5'.Septemb. 165-7., datcon-

„ form 't oud gebruik op voorgaande nominatie als boven , en uit

„ het getal van de genomineerde , de eleftie by haar Ed. Groot Mog.
„ zoude gefchieden ; gelyk wy dit alles hlerna te zyner plaatze bree-

der zuUen verhaalen. Of nu onder de Privilegien by die van den
Hage tot onderlleuninge van hun vermeintregt aan de Staaten over-

gegeven , ook zy geweefl het Oftrooi van Ilertog Th'ilips van Bour-
gondie van den 18. Maart veertien honderd een en vyftig na den loo-

pe van den Hove (hierna tevinden onder deBylaageiVz/w.xx.) waar
by de gemelde Graaf aan denzelve van den Hage vergunde , „ dat

„ die twee en dertich alle jairen op fmte Katarynen avont op T)orps

„ hiiyze van den Hage zouden vergadcren, en aldair kicfen, eer fy

„ fcheyden uten huyfe, by der meeile llemmen, viertien perfoonen

„ dair \uyt onfe voirfz Stedehouder en Raide van Hollant,

„ of onfe Bailliu aldair in der tyt wefende , by hueren bevcle kie-

„ fen fullen feven perfoonen nair hueren goedduncken &c. V -welk

„ zon-

natic.
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„ zoude dtiuren den tyd ran de als toen ingciz'illigdc ticnjaarige hede en

„ daaren feyndc na zyne wederfeggen. Dan of zy nog eenigc andcre
bricven ten voorfz emdc hebben overgelegt, is by on-, in onzeker-

heid; en bet fchynt,dat dc Hceren bwaten van Holland , op alle

dczelve weinig of" gecn aanlchouw bebben genomen , gemcrkt by
de Inaftgemcldc Reibluiic van den 15-. September 1657. allcen ge-

zegt werd, dat dc nominatie en eleftie zoude gefchieden volgens V
Oiid gebruik.

Dewyl onder de zeven Schepenen, die ("gelyk wy zoo even heb-
ben gehoort,) bet Geregt van den Hage zyn uitmakende , akhans
nog een m erd gevonden wegens den Dorpe van Schevelmge , zoo
flaat ons nu dienvolgende t'onderzoeken,wanneerdezelvein'tvoorfz
Geregt allerccrll: plaatze hebbe bckomen. Alhoevvcl dit met den
cerlten opflag duiiter fchynt te vvezen , zoo vind nogtans hetzelve,

onzes oordcels, zyne ophelderinge grootelyks in eenige omftandig-
heden, vvelke klaarlyk aantoonen, datmen den tyd daarvan nietge-

voegelyker kan brengen, dan tot den gemclden jaare veertien hon-
dcrd en zeven, wanneer de Schepensbank alhier door Hertog V/H-
lem van Beyeren eerll zyne valte en regte gellalte beef t gekregen

;

gemerkt te vooren daar van niets zeker was , als Itaande eenig en
alleen aan 't welgevallen van den Rentmeeller van NoorthoUand, als

Bailliu van den Hagc, zodanige perzoonen tot Schepenen teverkie-

zen,die hem goeddagte, mits datze ivaren goede JVelgeboorene linden

en Hu Islutden die driejaaren binnen den ambagte van den Hage ge-

woont hadden.

De eerlte en voornaamfle omltandigheid dan , die ons tot dit be-

grip heeft gebragt, is, dat den Hage en Schevelinge van alle oude
tyden onder eene Jurisdidie en Schependom hebben gezeten , en
met den anderen zoo naauw zyn vereenigt geweefl , dat deze twee
Dorpen cenen Regtbank en Vierfchaar hebbende uitgemaakt , bet
dienvolgende 00k 't eenemaal w aarfchynelyk is, dat uit beyder in-

gezetenen luiden ?,yn verkooren , die gezamentlyk bet welwezen
hunner plaatzen en gemeene inwoonderen hebben waargeno-
men. En bicrin werden wy des te meer gelterkt , als men inziet

ue woordcn van 't meergemelde Oftrooi , waarby de Graaf wil

,

dat onfe Wa'tlgeboerene luden en Hnysluden binnen onfen voirfz Am-
bochte gefeten , Jamentlyk in onje Gerechte ^ e/en fullen en ons 'Dorp en
Ambocht rcgeeren. Want het was ter dier tyden zeer gemeen , dat
eenige Dorpen onder eene Vryheid en Poortregt werdende gebragt,
den naam van het vooinaamlte en aanzienlykrte Dorp welbehielden,
maar dat egter uit icder Dorp, na maate van deszells vermogen , een
zeker gctal van Schepenen en Regeerdcrs wierde verkooren , die
dan met den anderen een gemeen Geregt en Vierfchaaruitmaakten,
en gelyke wetten, Voorregtcn en Privilegien genooten, zoo als met
vericheide voorbeelden ( /) zoude konnen werden aangetoont en

be-
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(i) Dus wierden omme den jaare veertien honderd dcrtien de Dorpen Span-
broek, Upmcer , Hcnsbiocck, onder eene Jurisdiclie en Foortrcgc verzamelt met
den naam vzn Spanbrock. Hoog-imide en Eckrs-ivoude , onder den naam van Hoog-
TMidc. Wejlwoudc , Onjlerblokweer en Wejierbhkivcer onder den naam van IVejl-
muide. Han en Feenhuyfen , de ftcdc te hieten Hem. Wvgnwn , Onde Bucs--xoiulc

,

. Nieu-
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beweezcn. Dog of 'cr in den beginnc mccr pcrzoonen , dan ecn,

^v egcns Schevelinge in den Schepensbiink van den Hage hebben go-

zeten, konncn wy niet zeggen, en vinden ook ncrgens daarvanicis

aangetekent.

K'laar ten anderen , tot vvat laatere tyden zoiide men de Schepen van

Schevelinge in den Gevegte van den Hage Konnen brengen, dewyl
geene zaaken ofvoorvallen zig opdocn, Maaruit men met eenigen

fchyn zoude konnen belluiten , dat hy lange na den gemelden jaare

veertien honderd en zeven daarinne eerft is geplaalt gew orden. En
zoo men dit al eens wilde onderllellen , zoo zoude men ten min-
Iten ook met eenen redenen moeten bybrengen, vvaarom in de Re-
geeringe zoo groote veranderinge was gemaakt : want de Schepen-

lloelmoelt, volgens het meergemelde Handveil van Hcrtog ff'i/.

km van Beyereu uit zeven Schepenen bellaan ; en derhalven , zoozc
alle van den beginne af uit Wclgeboorenen en Iluisluiden van den
Hage waren genomen, zoo zoude immers daaruitnoodzakelyk moe-
ten volgen , dat 'er naderhand een van die zeven Haagfche Schepe-

nen zyne plaatze zoude hebben veiiooren, en dat 'er daarentegen

een uit den Dorpe van Schevelinge zoude zyn ingellelt; 'tgeenniet

te denken, veel min zonder bevvys aan te nemen is.

Behalven dat het immers klaar is, gelyk het vervolg zal aantoo-

nen,dat 'er al in den jaare vyftien honderd een en dertig een Sche-

pen u egens Schevelinge in den Geregte van den Hage volkoment-

lyk zittinge heeft gehad , en zelfs tot zoo verre, dat hy ook niet al-

leen tot het behandelen van Regtszaaken, maar ook tot het verrig-

ten van het Polityk en Burgerlyk bellier nevens de andere Schepe-
nen van den Hage is geroepen, en overzulks met hen in gelyk ge-

zag en waardigheid dezelve plaatze aldaar heeft bekleedt. Dit alles

zal men volkomen bewaarheid vinden in zekere acle , waarby het

Hof in den jaare vyftien honderd drie en vyftig ( wanneer denieuw
gekoorene Schepenen op finte Catharinendag van de jaaren if^z.
en is'fs., om redenen hierna breeder te melden, op geene wyze
tot het aanvaarden van hunnen dienlt re brengen waren ) vier uit

dezelve , en daaronder den Schepen van Schevelinge met naame
Jacob Sjmojifz, middelerwyle magtigde „ en ordonneerde, omme
„ te verftacn over alle gewoonlyke Itipulatien van Scepenen-brie-

„ ven, Certificatien, Procuratien, Tolle - brievcn , en diergelyke,

dien

Kieime Bucsixoiide en Wafweydc , de ftcde te noemen Wognwn. Zybekerfpel en Ben-

vebroek , onder den naam van Zypekcrfpcl. By briex'tn gcgc\'cn in den Hage op
onzen lieven Vrouwendach Purificacio in 't jaar ons Hceren duyfent vier hon-
derd en derthien na den loope van onzen Hove. ,, Item fulke liantveften en
„ Brievcn fprekende van woirde te woirde als voirfz ftaec , hebben die van M-
„ bcnberk, T'wyfch , Midiwudc en Lambertskage , dair die ftcdc of heten en wefen

„ fal Abbenkerkc, wtgenomen, dat men wt drie en vierticli der Ryckften kye-

,, fen fal negen Scepenen, dats tc weten, wt vyftien den rykftcn van Tv^yfch

„ di-ic Scepenen; wt feven den rykften van Mid-imidc twee Scepenen; En wt
„ fes den rykflen ^•a^ Lambertskagc eenen Scepen ; welke drie en viertich voir-

„ noemt jairlyks kyefcn fallen wt Jbbeke)-ke en wt Lamhcrtskage eenen Raet , en
„ wt T'xyfch ende wt Mldimude eenen Raet, En dat rccht fal men befittcn in

„ der Prochie van Abbenkerkc op xxw roeden na den kerkhove. Datum ^ ac-

,j tarn utfiiprji. Geregiftr. iTi'iBoakPiiviJegiaL cas. C./y/. lyc-ipj. W/-/^. 20i.enz.
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,, die men vcrmach of gcvvoenlic cs voor die van den Hage te ex- n'-thcn-

„ pediceren, zoe wel onder hct gemeen ahondc-r hoer pri\e zeahel ^^'^'"-7;^^

• • /• \/ . u 1 (11^ dcnlio-
„ /// commttni forma ; Voerts recnt te docn van gait- en buyten- ^^yix\

„ partycn, erficheydingcn, vifitaticn van nedergellagen en dierge- ij53-

, lyke kenniiFe te mogen nemen ; den Excys, Craen cnCraen-dien-

„ Iten, VIeyslialle en andcre diergelyke te verhuyren , en voorts

,, tot alien anderen goeden en incommen van den llage goet, jbarp
^

„ foezigt te nemen, dezelfde in 't openbaer en denmeell: daer voo-

„ ren biedende op te veylen en te verpachten, naerouder gewoen-
„ ten; die reekeninge particulier van dien, mitsgaders van diQxxSco-

„ le-, Thienden , penningen en diergelyke up te nemen, gelykmen
„ na ouder gevvoenten , coltumierlick es te doen , ordonnantien

„ van arbeyts-loon van nootlicke werken , vacatien, en ander den
„ Hage aengacndc te paflbren en te expedieren. En hocwel de
bovcngemelde afte (w) is van den jaare vyftien honderd drie en
vyftig', zoo raoet men niet denken , dat de voornoemde Jacob Sy-

monfz als doen voor de eerllemaal als Schepen van Schevelinge is

gecommitteert en aangeilelt gevvorden, nadien men hem indiehoe-
danigheid a! op 't jaar vyftien honderd negen en dertig en vervol-

gens vermeld vind. P2n 't is ook niet waarfchynelyk , dat hyjuiltde

eerlte is geweeil, die tot die vvaardigheid is gevordert. Indien 'er

eenige Regiiters of aantekeningen voor handen waren van de per-

70onen, dewelke in die tyden de Magiilraats-ampten hebben be-

kleed , zekerlyk zoude men daaruit wel andere in vroegere jaaren

ontdekken , maar devvyl zulke Kegiilers niet te vinden zyn , en dat

wy ook tot de oude papieren en Chartres van den Hage geen toe-

gang hebben, zoo moeten wy het verdere daar laaten,

Maar men zal ligtelyk zeggen, dat nadien 'er geen Schepenen van
Schevelinge, immers met naamen werdenvermeltgevonden, danna
den jaare vyftien honderd , het dienvolgende ten hooglten waarfchyne-

lyk zy , dat 'er eerlt een wegens het gemelde Dorp in den Schepensbank
is geltelt geworden , ten tyde als het Collegievan WelgeboorenMan-
nen alhier wierde vernietigt of quam op te houden ; 't welk voor
zoo verre wy hebben konnen nagaan , omme den jaare vyftien hon-
derd is voorgevallen, als wanneer het Crimineele aan den Schepen-
ftoel is gevoegt ; en dat mitsdien de geene , die in des Bailliuvvs

Vierfchaar wegens Schevelinge zittinge hadde , in Schepensbank is

overgebragt en verplaatll geworden. Dit fchynt wel eenige beden-
kelykheid te hebben, maar gemerkt onsvandezeverplaatzingenooit
eenigblyk, veel min bewys is voorgekomen, zoo kan menhetzelve
niet hooger opneemen dan voor gillinge ; en derhalven zuUen wy
ons totnadereontdekkinge, middelerwyle moeten vergenoegeniriet

het geene wy reets uit goede befcheiden hier boven hebben byge-
bragt.

Eene zaake rrfoeten wy alhier nog byvoegen, te weeten dat al-

hoewel men bevind, dat de Schepen van Schevelinge byvervolgvan
tyden, zelfs lang na den jaare zeltien honderd, alle de voorverhaal-

de

(?n) Deze afte is in 't geheel te vinden hierna, in de Naam-Lyfle der Bur-
geineefleren , Schepenen , enz.

//. "Bsel. L
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Hccfc ^^ 'zaaken met en nevcns dc andere Schcpencn heeft helpen verrig-

thnnsal- tea (;/), hy egter (zoo v/y onderregt v\eickn) thans niet anders
Icen zit- ^vTi'd gerocpcn dan over Criminecle en hnls-ltraiielyke misdaaden;

ovS^cri- i" voegen dat men met regt zoude mogen i)elluiten , dat de jcgcn-

mincle woordige Schcpensbank llcgts uit zes perzoonen is beilaande , immers
cnhjib- ^.^^ allecivile zaaken en proceduuren by zcs Schepenen werden be-

kcz!i? handelt en afgedaan. De rede dezer vcrandcringe en ook de- nette

ken." tyd , wanneer dczelve is ingevoert, hebben wy nictkonnenontdek-

ken en vinden ook daarvan geene afte of Refolutie, A\aarby de
mccrgemcldc Schepen in 't zitten over Civile Regtsplegingcn, tranf-

porten, hec makcn van keuren , enz. is uitgeflotengevvorden ; zulks

dat My uit gebrek van bcter en mecrdcr belcheid ons niet en fcha-

ircn al wederom onze onkunde opentlyk alhier tckennen tegeeven.

Onderentuilchcn is het zeker en gevvis, dat de Schepen van Sche-

velinge in voorige tyden niet allcen zynen rang onder de andere

Schepenen heeft gchad na den tyd zynes dienft (zynde juill niet al-

tyd ondcraangellelt nog ook met uitdrukkinge , dat hy aldaar we-
gcns Schevelinge zat, gelyk wel in laatere tyden) maar dat hy nu
en dan met en nevens de afgaande Schepenen is gevallen (o) onder
de \'roetfchjippcn, zoo als onder anderen tezien is in Coruelis Cor-

liellfz Jonc^erieel ip), devvelke eenige jaaren Schepen hebbende ge-
vveeit/daaVna onaer de \^roetfchappen is geplaatfl gevvordcn.

HotPoii- W'at nu aanbclangt den dienll der Schepenen van den Ilage in 't

tykbc- algemeen. Hierontrcnt Itaat aantemerken dat in voorige tyden aan

f 6o'"van
^'^^ Amptgenootkhap was tocvertrouwt niet alleen de oeffeninge van

s"chepc- hooge, middele en laage jurisdiftien, als zynde de adminirtratie en
nen aan behandelinge van alle Kegtszaaken , zoo van misdaad ( na dat het

meifilevs
Crimineele van de Vierfchaar derWelgebooren Mannen, aanSche-

ovcrgc- pensbank was overgebragt} als van Burgerlyk gefchil , het maken
^'^'a^- van Keuren en Ordonnantien, en zoo voorts; maar ook het ganfch

bellier en bewind over alles, wat den Burgerlyken Hand , de be-

waa-

(h) Dat de Schepen van Schevelinge nevcns de andere Schepenen over alle

tranfporten , conftitutien van renten hebbe geftaan , biykt iiic menigmldige brie-

ven, waarvan wy 'er flegts een verkort zuUen bybrcngen
; „ Wy Jacob van Dm-p

„ en Cmiel'is ConieHfz Jongcmel, Schepenen in den Hage docn condc alien luden,

,, dat voir ens gecomen zyn Cornells Ileynrickfz Boon , Lenert Willemfz &c.

„ en bekennen fchuldig te vt'^efen N. N. &c. Aftum in den Hage den 13. De-

„ cemb. 1562. Dat deze Jongcnecl te Schevelinge t'huis hoordc en wegens het

zelve Dorp in den Schepens-baiik van den Hage zat, is te zien uitdehiernavol-

gende lyfte van Burgemeefteren , Schepenen enz. en Hooft, Nederl. HiJl.i.Boek

pag. 119. Hy v\^as ook Regent van 't finte Pieters-Gilde op Schevelinge.

(0) Het tegendeel werd egter by de Regeerders van den Hage beweert in 't

Requeft , 't geenze in den jaare zeftien honderd een en twintig aan de Staaten

van Holland overga\fen , om te hebben een permancntc Vroetfchap , en vermeerde-

finge van 't getal; alwaar zy als een vafte vvaarhcid ter nederllellen , dat de Sche-

pen van Scheveninge mder de Froctfchappen niet iverd gerekcnt.

(p) Hy werd in een Certificatie van den 11. Maert 1565. (hierna onder de
Coftumen te vinden No. 'lx. pag. 50.) duidelyk benoemt met den titel vin
Vroetfchap. Hy was in 1560. tot Catharina 1563. Schepen wegens Schevelinge,

en wicrd den 3. Januarii 1564. in die qualiteit opgevolgt door /Idriaen Koeiien:

en in 1568. wierd wegens het gemelde Dorp Schepen JrmgeiKd Coriwlifz onge-
twyfFelt na doodc van zynen voorn. vadcr.
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v.-aaringc der plaarze van 's Gravenhnge en bedieninge haarer gocde-
rcn cn'inkomflen betroK Dog alle deeze zaakenhen eindelyk te

zvvaar en te laiiig vallcnde, deden zy al in den jaare vyftien hon-
derd twee en vyftig en vervo'gens (^) daar over aan Keizer Karel
als Graavevan Holland hun beklag, en verzogten dat hen even als

andere grootere en kletne Steden en veele opene bevoorrechte T>orpen en
Vlekkenin Holland^ mede tot hunner hulpe en byftand mogten Aver-
den toegevoegt , Burgemecftereu en Toezienders -van 't gemeen wcU
-vaaren van den Hage ^ &c. hoevvel vrugteloos; tot dat zy ten laa-

ften in den jaare vyftien honderd negen en vyf tig (r) by advife (s)
van den Hove van Holland door Koning Philips den IL wierden
begunfligt met twee Burgemeeileren, boven het getal der Schepe-
nen, die jaarlyks aldaar wierden gezet , gelyk vvy rcets onder het
voorige Hoottftuk breeder hebben aangetekent ; waardoordeSche-
pcnen als doen voor 't grootlle gedeelte wierden ontheven van den
lall;, bewind en bezorgingc van vericheide zaaken , de Policie en
Kurgerlyken wellland van den Hage betreffende, vvelke vervolgens
aan de Burgermeellers by Inllrudie, die zy in den jaare vyftien
honderd zefiig deswegen bequamen, wierden opgelegt en aanbevo-
]en : blyvende niettemin (gelyk in andere Steden en Dorpen ) de
adminiflratie en behandelinge van alle Regtsplegingen teenemaal aan
Schepenen.

(5^ Zie hierna onder de Bylaage Num. xxxix. enz.

{rS Hierna te vinden onder de Bylaage No. XLVI.
\s) Mede hierna onder de Bylaage No. XLv.

//. Deel, XXX.
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XXX. HOOFTSTUK.

JJe opkomfi der Colkgien van Raadcn of Froedfchappen on^

zeker. J^J^ie door de Rykdomfnen in de Stedcn verjiaan

wierden , en wat aandeel die hadden in de bejiieringe van

zaaken. Otlrooyentot bet getal^ enverkiezingeder P^roed-

fchappen behoorende , van tyd tot tyd eenigzints verandert.

yan het ampt der P^roedjchappen in 't algemeen ; en by-

zonderlyk der Haagfche. f^enninderinge van derzelver

vermogen in 1 560.

'tBemn K^^^^fJ!^^^^ moeten, in dit opzigt, een weinig afwyken van

'^"°P' ilm^^^m oii^s vQorige fchikkinge , waarby wy onderftelden,
komftder m^^vl^M^ dat de ampten van Bailliu, Burgcmeefteren en Sche-

van '^cfe'^" ^^^^^^ pcnen genoegzaam bckend waren, en dat niet nodig

Raadcn ^^^^^^U|( ^"^'^^ ' dcrzclver aard en eigenfchappen na te Ipeuren.
ofVioed- (^^^^^a^ Dog belangende die Vergaderingen van de Raaden

buitenge- ^^r Steden , die op de eene plaats Oud-Raaden of Raaden ; op de
hcugen. anderc na het getal , veertigen , zesendert'igen ; en in liet algemeen

Vroedfchappen genoemt werden , vind men, dat de Schryver van
het wel zeer geleerd, maar onbefcheidcn boek, genaamt 5^^i« ,

't Gevoe- Voortgang en Eind der 'urye en der gewacnde Erf-gravelike Bedienin-
lenvan gc in Holland en JVefi-Vriejland {a) , voordraagt een gevoelen , 't

vtT dcr^ ' g^^" T^^^^ v^^^ verfchilt van het geen de Hecren Staaten van Holland

Elf- in den jaare vyftien honderd zeven en taglig voorilelden in het Be-
giaafl.Be- ngt (^) 't geen zy doe uitgaven nopende de gefteltenis van's Lands

Hon we- Regeeringe. Want daar de Heeren Staaten zeggen, dat de Collc-

derlegt. gien van de Raeden of Vroedfchappen der Steden , zoo oud zyn als de

Steden , ofte immers , dat geeri memorie en is van haare beginfelen.

Daar bevveert hy in tegendeel (f ), dat het in de vroegere tyden

aan de Gemeente, dat is de gegoede burgerye had geftaan , over

alle zaaken van gevvigt te raadplegen, waartoezydoordeMagiltraat
ontboden wierd. Tot dat ter gelegentheid van de tweefpalt tullchen

de Iloeks en Kabeljaauws-gezinden , \\QX\og Aelbrecht van Beyeren

zoude hebben gevonden een Ibatkundigen trek , om onder I'chyn

van Handvefl; en Voorregt, de Gemeente op eene ongevoeligc vvyze

van haar oud en wel gegrond regt te ontzetten. Welk fpoor nader-

hand

(rt) Uitgegeven in den jaare 1683. gedriikt te Amfterdamby Jan Rieuwertfz

in 8. en toegefchreven aan Mr. Jan Uytenhagen de Myfi , Advocaat.

(i) Gcarreftccrc in den Hage den 16. Julii, en nader tot Haarlem den 16.

06lob. 1587. tc vinden in 't groot Placcaatb. i. declfol.-^g. Hook Nederl. Hijlor.

27. boek, pag. 1 21 3. en wlgende. S. van Leeuw. Bat. Ilhijl. pag. 1394.
(c) 21. Hooftdeel van 't gemelde werkjc, en nog iets in het 23.^^^. 345. 346.
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hand door Ilertog Thilips lan Bourgondie-, niet ficgts opgevolgt,

maar merkelyk uitgcltrekc zoude zyn gevvorden. Die verdient dan
kortelyk een wcinig opgcheldert te vverden

Men vind in de oudc Gelchriftcn veelmaals gewag gemaakt van Rykdom-
de i?^/^/;^/^ of andcrs van de Rykdom^ welke in de Steden nevensde wiedaar'

Magritraat genoemt werd in gevallen , waarin iets wezentlyks ten
^°e^jg„

opz^gte van 't gemecne lighaam der Stad beiloten wierd. Deze verltaan.

Rykheid, Rykdom of 00k Rykdommen werden meeil al genoemt na

Schout, Burgemeeileren en gemeene Vroetfchap ; maar de wyze zoo
der uitdrukkinge , als der zaaken, ontrent welke zulks voorkomt,
zyn zoo verfcheiden, dat wy niet ligts genoeg hebben gevonden,
om dienaangaande eenig voldocnde berigt te geven. Onderentuf-
fchen brengen de uitdrukkingen duidelyk mede '( d) dat A^xe Rykdom
iets te zeggen hadde. Gelyk het nu is een natuurlyk gevolg in de Wat aan-

befticringc der zaaken, C^) dat gevraagt werde het gevoelcn en tieeide-
o ^ y <j o

t.^ zelve m
toe-

(d) Zie Handv. van Alkmaar van den 26. Maart 1450. onder de Handve-
ften dier Stad, pag. 24. ,, Alfoo een wyle tyts geleden fekere gefchUlen en

„ tweedrachten opgerefen en uytflaende geweefl fyntulTchen den ghemeynen Ryk-

„ dom , ende die van der Froetfchap onfer goeder Hede van Alckmaer onderlin-

„ ghe, uyten welken, enz. En in 't vervolg : ,, toonende en feggende , hoe

„ dat onfe Gerechtc ende die aUnge Ryckdom , Froetfchap , 't Lichaem onfcr -uoirfchreve

„ Stede , die een mitten anderen vruntlicken ende eendrachtelicken overkomen

„ en overdragen waren , als dat enz. Zoo melden 00k de Aartshertogen Maxi-
miliaan en Philips van Oojlenryk in 1485. zelfs „ van de gemeene buiiren, Vroet-

„ fchap en Rykheyt , en alle die ingefetenen van der Hage en Haghe-ambocht

,

aangehaalt i. deel. i. Hooftft. pag. 10. (e). Wanneer 00k in den jaare 1443.
by de Staaten van Holland gedelibereert wierd op middelen , om te voldoen de
fomme gelds , die den Wendifchen fleden belooft was by Traftaat tot Koppen-
haven gelloten , zeiden de Gedeputeerden der fleden Haarlem en Delft in fiib-

ftantie , dat zy geene propofitien wiflen te doen
, „ mer woud men hem yets

„ goets mede geven , dat wouden fy gerne 't hiiys brengen an hoeren medege-

5, fellen Vroetfiap en Rycdwi , ende d' befle dairinne doen, &c. ix. Memor. van

,, Rofe/o/. 59. veifu. En men zie voorts 't geen dien aangaande met opzigt

tot de Stad Amfterdam verhandelt werd by Commclyn Bejihr. van Anjl. 2. deel

V. boek. I. Hooftft. pag. 746. Als mede 't geen wy verders Kitxnzpag. 90. over
deze zaake hebben aangetekent.

( c ) Ten dezen zullen wy tot een voorbeeld bybrengen het antvi^oord , 't geen
eenige Steden gaven op de pointen , waarop de Ridderfchap en Steden van Hol-
land, Zeeland en Vriefland den 17. Mei 1444. in den Hage befchreven waren

:

als onder anderen
, ,, Op dat punt van wegen te vinden , hoemen de gelden

5, van den Contrafle van Coppenhaven betalen zal , is den Steden van Hollant

„ opgedaen die aniwoirde die die Ridderfcip van Hollant gegeven hebben , die

„ welke die Gedeputeerden van de Steden begeerden in gefcrifte te hebben

;

„ Ende dairop hebben geantwoirt die Steden van Hairlein , van Dclff, van Leyden
,

„ van yJwflerdamine , va.n der Goiule en van Rotterdamme , dat zy van dier zaclen

„ niet mede en hebben van hoirrer Vroctfcip , Rycheyt en gemeynten , dat te confentenn,

„ gelyc die Ridderfcip geraemt hebben
,

gelyc zy voir defen tyt menichwerf
„ verantwoirt hebben, mar willen die ramynge van 'der Ridderfcip gaerne elc

), in den hoeren hoixn Froetfcippen , Rycheidcn en gemeenten opdoen , en ives zy dairait

„ werven konden , weder overbrengen , als zy cerfb fouden konnen.

,, Op dat punt van de leeninge mynen genadigen Heeren te doen , is den
„ voirfz Steden oic overgegeven die antwoirde van den Ridderfcip van Hollant

J, in gcicrifce en die voirfz Steden van Hairlem , Delff, Leyden , Jmjlo-damme en
„ Rotterdamme hebben geantwoirt , dat zy van dien punte oic van hoeren Froetfcippen ,

L 3
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toeftcmminge dcr p;ecncr, die naderhand den lail zullcn moeten on-

dergaan, zoo levcrt die wy/e van ovtrwcginge 00k uit cenbetoog,

dat in die ryden, wanneer de Vroedfchappen, zelfs na zyne gedag-

ten, nu al waren ingevoevt , de i^j/^^om dcr Sreden nog 7,00 niet

veronagtzaamt wierd, of zy quam nog te zamen op ontbod der Ma-
gillraat, en gaf haare gedagten op. \ Geen een overblyfzehvasvan

den ouden trant van regcren onder de Noordiclic volken , en oude

Duitfchen. En dewyl zulks gcvonden werd na die tydcn , dat de

gemelde Schryver derErf-gravelykebedieningemeent, datde Vroet-

Ibhappen uit flaatkunde zoude ingevoert zyn , zoo zietmen dat die

Schryver, die genegen isalle de daaden onzer Graaven ten ergfteii

te diiiden,deDedudtie der Staatcn wel kragtig tegenlpreekt , dog
zonder evenwel den waaren oorfpronk dcr Vroedlchappen belchei-

dentlyk aan te toonen; vvaarom My veiligll agten , ons te houden
aan 't geen de Heeren Staaten ter gemelde plaatze zcggen, dat m-
mers geen mcmor'ie is fan derzelver begin.

Dog hoe het daarmede in 't algemeen moge gelegen zyn, wyflel-

len in opzigt van den Hage in 't byzonder vafl, dat aldaar het Col-

legie vnn de Vroedlchap niet lang na veertien honderd zyn bellag

zal hcbben gehad , hoewel wy daarvan voor het jaar veertien hon-

derd drie en vecrtig (/) geene meldingc vernomen hebben.

Uit hoeveel Leden het meergemelde Collegie in den beginne heb-

be beitaan, is ons om de bovengemelde rede mede t'eenemaal on-

bekent; maar zeker is 'r, dat het daarna veele en verfcheide veran-

deringen onderworpen is'gcweelt, en niet altyd in eene en dezelfde

geftalte is gebleven. Hertog Thilipsvan Bo^irgondievermeerderde het

zelve (g) by Odrooi van den 18. Maart veertien honderd een en
'vyftig na den loope van den Hove, tot ("^'ee en dertig notable per-

zoonen Bunrluydcn in den Tiorpe van den Hage-, gevcnde denzelven

magt, „ om alle jairen op St. Katreinen avont op "Dorps hnyfe van

„ der Hage te vergaderen en aldaer te kiefen eer zy fcneyden uyt-

„ ten huyfe by der meelte llemmen vierthien perfoonen , dair vuyt

„ onfe Stedehouder en Raidc voirfz. of onfe Bailliu aldair

„ by hueren bevele kiefen zouden zeven perfoonen na huere goet-

„ dunken om Scepenen te vs'ezen, enz ; voegende verders daarby,

„ ende indien eenich van de voirfz twee en dertich perfoonen afly-

„ vich v\'orden, zoe zouden in de Itede van des dooden die een en

„ dertich of alfoe veele als 'er dair blyven fullen , kiefen en ftellen eenen

„ an-

„ Rycheiden en gemeenten niet mede en hebben dairin te confenteren , mar mllcn ok dis

„ zacke ek in den hoeren duechdelic -cerboirfcippcn , en wcs fy dairof ^vcrvcn konden om
„ myns genadichs Heeren begeerte te volcomen , zoe wouden zy nochtans e!c

,, in hoir perfoon mit hoeren vrienden , — mynen genadigen Heeren wt

,, hoeren boedel lecnen , enz. Breeder te vinden in het x. Memor. van Rofe

fol. 7-10. verfo.

(/) De eerfte afte , die ons is voorgekomen , waarin woordelyk van de Vroed-

fcliappen van den tlage werd vermelt , is een Ordonnantie van den jaare vcerrien

honderd dric en veertig , waarby de Schoiit, Scbcpcncn en gemecne Vroetfcip mit de H. Geejt-

meejlcrs van den Hage vaflftcllen , hoe dc goederen der armen , die van den H. Geefl:

leven of aelmoefen oncfangen van 't H. Kruys-gilde , zouden erven en fucce-

deren ; in 't geheel gedrukt te vinden in 't eerjle deel x v 1 1. Hooftjl. pag. 56^.

(g) Hierna te vinden onder de Bylaage No. xx.
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,, anderen , om 't getiil altocs vol te houden >• 't welk xoudeduuren

», den tyd van de als toen ticn jncrige bede, en dacren tcndc na

„ 's Graefs wedcrfeggen. Ende dit Ichynt ( hoewel onzeker hoe-

lang) al eenigen tyd gcduurt te hcbben, want in veertien honderd
ecn en tagtig vverd in 't inandement gegeven by MaxmUiaan en

Maria den i. Ottob. des gemelden jaars, duidclyk geinng gemaakt
van Scepenen en Ra'tde ovfer Stede van der Ha'tge-, (^h) en in 't Oc-
rrooi 't geen Hertog Tbilips van Ooftenryk in den jaareveeriien hon-
derd vyt en tagtig (i) vcrleende, vvert niet alleen gefprookcn van
deRykheyt, maar 00k van de Vroetfihap van den Huge. Waarna
het evenwel in 't verloop zal zyn geraakt. Want by het tweede Ar-
tikel van deordonnantie (;&) van den jaare vyftien honderd vier

en twintig nopende het doen van'sHaags rekeningen &c. blykt,

dat die van den Hage in de uitgave hunner rekeninge hebben ge-

Bragt verfcheide pollen „ wcgens reyskollen en vacatien
, gedaen

„ iii de jaeren 1510. 11. ix 13. en 14. in 't vcrvolgcn van 't Bail-

„ liufchap van den Hage jegens Heer IViHem Oem^ en om te hebben

„ vernieu'JJt heure Tr'rvilegte van de Vroedfchappe : 'i geen zy dan
ook einde'yk van Keyzer Maximiliaan., als voogt over Karel , zy-
nen zoonszoon, by brieve van den agt en twintigllen Maart vyftien

honderd dertien verwierven. Dog hoe en in wat voege dit Hand-
veft is leggende, of wat hctzelve vervat, zyn wy t'eenemaal onkun-
digjOvermits wy daarvan geen affchrift hebben konnen bekomen.
Niettemin hebben wy in een oud boek met de hand gefchreven, be-

ruftende ter Finantie van Holland , het navolgende uittrekzel ge-

vonden; „ den i8. Maert ifis. wierd den BuurenenRykdomvan
den Hage vergunt, (zynde het contrarie by den Bailliu, Schout
en Geregte verzogt ) een Vroedfchap van vierentwintig perfoo-

nen , voor de eerltemaal te kiefen van 's Keizers wegen , by den
„ Grave van Egmonf, Everbardi Prefident van Holland , Vincent

„ Ccrwf'/i/^; Rekenmeeiter en Z/Oo (/) Advocaat van Holland, en
„ dac uyt de nutlle, ryktle, bequaemlte en wylte Mannen van den

Ha-

{h) Ibid. No. XXV. (f) A2.ngQhz2\tin't cerjle deel pag. ro. (e).

( i ) Hierna in 't gehcel gedrukt onder de Bylaage Num. x x x 1 1.

(/) Deze was Mr. Aelbrecht van Loo, die, voor zoo verre wy hebben konnen
nagaan, ontrent den jaare vyftien honderd tot den voorfz ftaat wierd verheven

:

zyndc de eerfte , die ons in die hoedanigheid tc vooren is gekomen. Na dat

hy het "Griffierfchap van den I love van Irlolland van den twaalfden September
vyftien honderd yyf tot den eerften April vyftien honderd agt liadde bekleet

,

•W'ierd hy in vyftien honderd tien tot Extraordinaris en daarna tot Ordinaris Raad
gevordert ; waaromme hy in een afte van den agtften Maart vyftien honderd
twintig ftilo Curiae

( geregiftreert in het tweedeMemoriaalb. vanSandclin/o/. 75.

)

gcqualificeert werd Raad en Advocaat van den Lande. 't Was buiten twyfel deze
zelve , ten wicns opzigte Mr. Flmis Oem van fVyngaerden , Penfionaris der Stad
Dordregc, zoo men nii zou mogen beweeren, met de uiterfte rede

, gezegt heb-
bende , dat die twee ampten niet by een man teffens behoorden te werden be-
dient ; zoo daarover , als over hot verdedigen van het Stapelregt dier Stad , zoo
•wreedelyk ^'ervolgt wierd; dat Koning Karel onze Graaf, zelfs uit Spanje, aan
de Magiflraat van Dordregt een brief afzond

,
gedagtekent den zesden Decemb.

vyftien honderd agtien. Waarby de gemelde Mr. Floris op eenezoo ganfchon-
gewoone wyze befchiildigt werd , mitsgaders de Magiftraat fcherpelyk gelall

,

denzelven Fk-is terftond , na 't zien van dien brief, af te zetten \'an het Pen-

fiona-

om dc
jaarlykfc

noniina-

tie van
Schcpe-
ncnte
maken

,

&c.

»>

3J

'tGeen
geduurt
heeft tot

dat in

1513. het
getal der
Vrocd-
fchappen
gcftelt

wierd op
24. per-

zoonen.
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„ Hage. zynde dit 06irooi geregiilrecrt in 't Francyne Regiller tcr

„ Giaaffclykheids Rckenkamer
, folio jj. L'it ecn willige Con-

dcm-

fionariflchap , zyn wcdden afcenemeii, en binncn twaalf iiiiren uit de Stad tc

doen vertrckken , en zyncn raad nergens in te gebruikcn , indien zy 's Graafs

tuorn wilden mydcn. Zoo gevaarlyk was het onder de regeerina;e van dien ge-

diigten Vorfl voor 's Lands en der Sceden regt te fpreeken. Dus ongehoorc

ging hy in ballingfchap , en de JMagifhraat , zonder eenig vercoog voor Jiaarea

moedigcn en loffelyken Bedienaar en Raadsinan te doen , liet hem opgeofferc

aan den haat zyner vyanden. Maar zoo deed niet de vroome Ahiaen , doe Kar-

dinaal en BilTchop van Tertofa, namaals Paus onder den naam viw/hlriamdcFL
Dees zynes vriends gedagtig , bragt door ernftig fchryven te wecg , dat Graaf
Henrik van Nqffau Stadhouder van Holland , &c. eenige committeerde , die zyne

zaak onderzoeken zouden. 't Welk gefchied zynde , is Mr. I'hris onicliuldig

bevondcn, en weder in eer en ftaat herftelt , ja tot hec Raadsheers-ampt in den
Hove, gevordert geworden. zie Matth. Balen Befchr. van Donhegt

,
pag. 8io.

en volgcnde.

De gemelde Aelbrecht van Loo bleef ondertufTchen beide zyne Ampten behou-

den, en was jn vyftien honderd agtien ecn der Gevolmagtigden \'an Koning/Gj-

reh wegen op het iluiten van de continuatie van 't Befland tulTchen den voor-

noemden Koning van Spanje , Graave van Holland &c. en den Hertoge Karel

van Gelrc, waarvan de afte, gedagtekent den 24. Febr. des gemelden jaars, te

vinden is in 't eerfte Memoriaalb. van Sandelin/u/. 180.

Jielbrecht van Loo den vyfden Januarii vyftien honderd v^{ en twintig fterven-

de (zie eerfte Memoriaalb. van Sandelin/i;/. 349. verfo:) had tot opvolger in't

voorfz Advocaatfchap Mr. Jernt van der Goes, wiens a6te van aanftellinge, ge-

dagtekent den 1 6. Mei des gemelden jaars
,
geregillreert ftaat in 't derde Me-

moriaalb. van Sandelin/c/. 89. Onder de voorvvaarden, waarop hy wierdaan-
genoomen, ,, wilden de Gedeputeerden van Leiden wel expreilelyk, dat hy zy-

„ ne refidentie zoude houden in den Hage , en dat hy geen ander officie en

„ zoude mogen bedienen met het voorfz Advocaatfchap , waarvoor hy jaarlyks

„ tot een wedde zoude genieten vier honderd gulden. Wie voor den meerge-
melden van Loo , Advocaat van 't Land , thans bekend onder den eertitel van
Raadpenfionaris , zy geweeft, hebben wy tot nog toe niet konnen ontdekken.

In eene Refolutie van haar Ed. Groot Mog. van den 26. April 1555. werden
deze drie navolgende in ordre opgeteit ; Mrs. Aelbrecbt van Loo , Frans Coebel en
Aernt van der Goes; waaruit men zoude beiiuiten, dat Mr. Frans Coebel den voor-

noemden Aelbrecbt van Loo zoude zyn opgevolgt , 't geen eenigzints fchynt aan

te loopen tegens de woorden van de bovengemelde afte , medebrengende
,

,, dat de Staeten eendragtelyken hebben aangenomen Mr. Aernt vcm der Goes,

„ Licentiaet in de Rechten , omme te wezcn Advocaat van den gemeenen Lan-

„ de van Holland en Weft-Vriefland , tot fulken proffyte , emolumenten en

,, vervallen, als wylen Mr. Aelbrecbt van Loo S)'^ Focrzaete in officie gehadt en ge-

„ noten heeft, &c. Want Aelbrecbt van Loo onmiddelyk voor hem genoemc
werdende, fchynt daardoor de voornoemde Coebel als uitgelloten te werden.
Dog wanneer gezegt werd, dat Aernt van der Goes zal genieten 't geen Aelbrecbt

van Loo zyn Voorzaat in officio genoten had, is het niet precis noodig, dac

Aelbrecbt van Loo geweeft zy de onmiddelyke Voorzaat : maar zulks geeft alleen

te kennen , dat hy wierd aangenomen , niet op zulke voorwaarden als Irans Coe-

bel, maar op zulke als Aelbrecbt van Loo had genooten. 't Geen in die tyden no-

dig was , omdat de Opvolgers niet altoos erlangden , 't geen hun naafte Voor-
ganger had verkregen: maar wel eens minder en zomtyds wel meer. Op dac

men evenwel niet in twyfFel zoude trekken of de voornoemde Frans Coebel het

voorfz Advocaatfchap wel ooit bedient heeft , zoo kan flegts ingezien werden
de Refolutie van den 14. Decemb. 1560. waarby „ Dirk Coebel van derLoowerd

„ toegevoegt ecn wanbais van Satyn of twaalf ponden daarvoor , mits dat hy

„ de Staaten Icvcren zoude allc dc Regifteren of Memoriaalen by zynen vader

„ xMr.
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demnatie {nt) op 7ekcre afte, waarby de Rcgecrders van den Ha-
ge den onttangvanden vvyn en bicr-impolt (/vnde als tocndccenjg-

Ite inkomilen van den Hage, ) Itelden en verzettcdeninhandcnvan

zes perzoonen, zoude men moeten belluiten, dat de gantlchc Ma-
giftraat in vyf'tien honderd zeventien uit zes en twintig Ledenhebbe
beilaan; want zeggen zy aldaar : „ Ende oft gebeurde , dat God
„ nyet en wil, dat den excys den voornoemden fes perlbonen of-

„ handich gemaed worden, dat zy gecn ontlang dairof en hadden ,

„ zee beloefde die van den Gerechte en Vroetfcliap voernoemt en
„ elcx voer een xxvj. deel de voorfz zes perfoonen te helpen dra^.

„ gen alle die laften, daer voeren zy hen verbonden zullen hebben,
enz. Dog dit getal Ichynt met het voorige niet wel over een te

komen, uaarvan de rcgte oorzaak ons onbekent is.

Na verloop van eenige jaaren bequamen die van den Ilage weder Door

een ander Privilegie , waarby het voorfz getal van vierentwintig
^f^'^Y-

Vroedfchappen \\ ierde vermindert, en gebragt tot op de helft , in ijo^.ve".

welken llaat het voorfz Collegie zedert tot nu toe is gebleven. Hier minderc

van zouden wy t'eenemaal onkundig zyn geweeft, zoo ons niet el-
^^^

ders ware ontmoet een V^erklaaringe van Herbert Vofmeer , „ dat
^'^

'

„ hy gezien en gelezen heeft het Oftrooi van Keizer Karel van
,, den jaare ifi^., waarby degemelde Graafin den Hageltelttwaalf

„ Vroetfchappen. Van dit getal werd 00k gemeld in 't (Jdrooi,

(«) 't w elk dezelve Keizer den lo. Mei iS93' aan de Magiitraat

van den Hr.ge verleende, om zekere excys te mogen heffen opwyn
en bier voor den tyd van zes jaaren , alvvaar de gemelde Graaf
aldus fpreekt : „ Alzoe onfe lieve en getrouw^e die eerile enandere

„ luyden van onfen Raide in Holland ons onlancx geadverteert heb-

„ ben van den llaet en 't achterheyt van der Wet en Regeerdersvau

„ onfe Vrybeyt van den Hage y en byzundere, dat de zeven nyetiwe

„ Schefenen ^mwelf Vroetfchappen of Radeut dewelke onfe lieve

„ en

,, Mr. Frans Coc'ocl zaliger gedagtenifTc in zynen tyd Advocaat van den Lande ge-

„ houdcn, micsgaders allc andere fhukken den Staaten toekomende, ondcr hem
„ ruilende. Wyders is aanmerkelyk , dat de welgefondeerde aanmerkinge
van Mr. Fhris 0cm van fVyngaerden zoo weinig indruk maakte op de gemoede-
ren van de Staaten , dat zy niet nalaaten tot hunnen Advocaat te verkiezen den
gemelden Mr. Frans Cocbcl Heere van Loo, alfchoon hy zoo wel als Mr. Adbrecht

vanLoQW'i.i Raad in den Hove, werdende zyn naam als Raad gevonden van
15 1 3. tot 1532. (ziet Rcgifter E. van Crimin. Sentent. fol. 43. 47. verf. 171.

xerf- 186. verj. i. Memor. van de Jonge /o/. 104. verf. 120. vcrf en elders

nicer. ) Waarom ook bezwaarlyk t'huis te brengen is , wanneer hy kan heb-

ben gefungeert, als gelet werd, dat Mr. Aernt van der Goes al in denjaare 1525.
en zulks kort na de dood van Mr. Aclbrecht van Loo, tot Advocaat van den Lan-

de wierd aangcftelt. By al het welke -wy nog alleen voegen zullen , dat Mr.
Aeint van der Goes dien agcbaaren ftaat bekleedde tot den jaare vyftien hon-

derd vier en veertig , \vanneer hy dien afftaande , door zynen zoon Mr.
Adriacn van der Goes wierd opgevolgt , daartoe by de Staaten aangenoomen zyn-

de den 30. Janiiarii 1544. Hy "^ccd eed den zesden Februarii daaraan, uitwy-
zens de acle van aanftellinge

,
geregiftreert in 't eerfte Memoriaalb. van

J. van
Dam/o/. 29. verfo. Wie verders na hem tot die Waardigheid zyn verheven ge-

worden, is al te werreldkiindig , dan dat wy ons daarmede zouden ophouden.
(m) Deze afte van Willige Condemnatie is gedagtekent den 21. Novemb.

. 1-5 1 7. en gercgiftreert in 't eerfte Memoriaalboek van Sandelin /?/. 150-154.
(n) Te vinden hierna onder de Bylaage Nwn.- xxxix.

//. 'Deel. M
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dc bcna-

„ en getrouwe Neve die Heere van Bueren , op St. Katrey-

„ nen'dach den ^^. van den maend van November lelileden aldaer

„ in den Weth gellelt en gecommitteeitheeft, gcenen eedt enhcb-

„ ben w illen doen na ouder gewoente. Hoewel nu uit het hierbo-

vcn aangehaalde klaarlyk blykt, dat aan den Hage zodanigen Privi-

legic is gegeven , zoo hel^ben wy nogtans hetzelve nooit gezien ;

en konnen derhalven uit gebrek van bewysalhierdeswegenniet bree-

der zyn.

In den jaare i6%i. verzogt de Magiftraat aan de Staaten van Hol-

land by Requelte, „ dat haar Ed. Groot Mog. wilden gelieven,

„ hen Supplianten te vergunnen eenfermanente Vroetlchap, en dat

„ liet getal van twee en twintig (alzoo de Schepen van Scheventnge

„ niet gerekent wordonder de Vroetfchappen,} mot^tCM erden ver-

„ meerdert op agt en twintig perfoonen De redenen, die zy tot

grondilag van dit hun vcrzoek bybragten , bellonden voornatnentlyk

hierin : „ dat de regierende Burgemeefteren en Schepenen na oude

., Cojlnjmen ook Vroetfchappen waren, en afgaende 00k Vroet-

fchappen bleven , ter tydt en wylen toe zy mede verandert vvier-

den, Zulks dat als uyt het Corpus van 's Gravenhage buyten de
Vroetfchappen eenige bequaeme perfoonen tot regeerende Ma-
gillraeten Mierden voorgellagen , en by zyne Furftelyke Genade
daertoe \\ ierden geeh'geert, nootelyk moefte volgen, datjaarlyks

zcker getal van de oude Vroetfchappen haere plaetzen moelten

ruymcn voor de afgaende Magiflraeten ,die Vroetfchappen bleven

;

welke veranderingen de Supplianten (zoo zy zeiden) voor den
wellland van 's Gravenhage in veele manieren zeer fchadelyk von-

„ den. Dog nadien by haar Ed. Groot Mog. daarop geen beiluiE

wierde genomen , zoo bleef de Regeeringe als toen in haare

vcorige gedaante ; tot dat eindelyk zedert den jaare zelHen honderd
twee en zeventig eene geheele andere fchikkingedaarinneisgebragt

geworden, gelyk wy reets hicrvooren pag. 68. hebben aangemerkti

en waardoor dan de Vroetfchap is geworden als een vafl en afzon-

derlyk Collegie, uit twaalf perfoonen beftaande, „ welkers Leden
,, eens verkooren zynde, hun leven of Poorterfchap lang geduuren-

„ dc , dienen , daarze van te vooren alle jaar op St. Catharinen-dag met
en nevens de andere Magiflraats-perzoonen , wierden vernieuwt, in

diervoegcn als wy uit de middclen van het voorfz Requefl hier bo-

ven hebben aangehaalt.

Wat nu aanbelangt het ampt van de Vroedfchappenin'talgemeen.

De Heeren Staaten befchryven hetzelve by hun bovengemelde Ver-
toog in dczer voege : „ Aan deze Amptgenootfchappen (laat het alleen

,

„ teltemmen,tebelluitenenordrete Itellenop alle zaaken, die'tge-

„ meene Land of de Stad van elke in bezonder aangaan: en watzy

„ Itcmmen, befluiten of verordenen, werd by de ganfche burgerye

„ gevolgt. En 't is daaromme ook dat zy doorgaansT?^^^;/, enook
zomtyds ff'ysheid genoemt worden, 't welk met Vroedfchap op een
en 't zelve uitkomt , dewy! Vroed niet anders betekent dan 'ixsys.

Die van Leiden in den jaare veertien honderd agtenveertig ((j)voor

den

( ) Te vindcn in 't eerfle Memoriaalboek van den Griffier Jacob Boflaerc

,

getckcnt G. 1. 1. fol. 53. verfo.
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den Raade Provinciaal ged;igvanrt zynde , om te antwoordcn in

lekerc i?aake, betret-icnde hurine Ilandveilen cnPrivilegien,verzog-

ten langer uitltel, „ om dat zy alvoorens hunne Wysheid en Vroet-

„ y?// dairom moelten vcrgaderen, en by een doen commen. Te
T)elfi drocgenze den naam van Raadsmannen -, als ondcr anderen te

zien is uit dc afte (/), Avaaiby dc Magiltraat den Graaf ontflaat

van alle zyne bcloftcn, iiitgenomcn die van zyne huldinge, gedagte-

kent Mey avont dertien honderd vyf en vyftig, uaarvan hct begin

aldusluid. „ \Vi Schout, Scepencn en Raetsmannen der Stede van

„ 'Delfdofiw cond alien luden , &c. En vermits zy uit de aanziene-

lyklte en mecflgegoedite der ganfche Burgerye wierdenverkooren,
droegenze 00k by ouds den naam van Rykdom Q(f), Wclke benaa-

minge Aerts-Hertog Max'imiliaan en zyn zoon "Philips 00k aan de
Vroedfchappen in den Hage gavcn by hunnen brief van den jaare

veertien honderd vier en tagtig, zeggende , „ wy hebben ontfan- Of on-

„ gen die oitmoedigeSuppIicatievanonfengemindenEailliUjSchour,
^J;J'J^.^"^

„ Schepenen en gemeeve Rykdommen van onfen 'Dorpe en plaetfe van Rykdom

„ den Hage in Hollant. En Keizcr Karel vvillende, dat de Trefo- dcVrocd-

riers van den Kage alle jaaren hunne rekeningen zoude doen voor ^^1^.'^^°°'^

twee Commifiariiren , ordonneerde by het xvii. Artl. van de meer- ^verd.

gemelde Ordonnantie en Sententie van den jaare vyftien honderd
vier en twintig, „ dat het zoude gefchieden op'tStadhuys metope-

„ ne deuren , daerovcr gcroepen onfen Railliu , Schout , Schepenen

„ en eenige van den Rykdom van den Hage ; waardoor niet anders

verltaan moet werden dan de Vroedfchappen , gelyk onder anderen

klaar te zien is uit de commifTie, welke het Hof den derden De-
cemb. vyftien hondesd drie en vyftig verleende „ op Mr. Cornelis

„ Suys Raed des Kellers in Holland en Geryt van Rennoy^ Meeller

„ van de Rekeninge , om ter prefentie van den Bailliu, Schout,

„ Schepenen en Vroetfchap van den Hage te procederen tot hoorin-

„ ringe en lluicinge van de rekeninge van dezelve van den Hage.
Wei is waar, dat onder de benaaminge van Rykdom (r_) niet

altyd bcgrcpen v\erden de Vroedfchappen. Want het is kennelyk,

dat

(p^ Geregiltrccrt in 't boek Noodholland M. L. 25. jol 100.

(q) ZieVeliiis, Ecfcbryv. van Hoorn, zlwzdx pag. 393. llaat; Nammder Froet-

fchappen , Railen uf Rykdom (^by outs zon gennemt).

()) Dat door de bcwoordinge van Vroedfchappen en Rykdommen juifl niec

altyd bcduid werd een zoort van Magiftratuure , is onzes oordeels , al te bekenc

,

dan dat wy 't met veele bewys-ftiikken zouden behoeven tebevcftigen. Een
eenig voorbeeld zal hiertoe genoeg zyn ; en wel inzonderheid 't vi^elk men vind
in een' afte , by ons reets opgegeven ter gelegentheid van de befchryvinge van
Scheveninge (i. deel. pag. 41.), alwaar, gcIyk men weet , nooit eenig Collegie

van Vroedfchappen plaatze heeft gehad. En in welke afte nogtans klaar eii

duidelyk werd gefprooken van Rykdommen en Vroedfchappen tot Schevel'mge. Wane
als 'er in den jaare veertien honderd vyf en zeftig een fcheidinge en deelinge

zoude werden gemaakt van de goederen , voordeelen en profytcn , welke de
Haagfche en Schelingfche kerken tot dicn tyd gemeen bezeten hadden

, ,, rees

„ 'er een hevig gefchil tulFchen de Kerkmeefters van den Hage ter eenre , en
„ de Kapelmeefters van Scheveninge vih Jhinmige van den Rykdmimen en Vroetfchap*

„ pen tot Scheveninge ter andere zyde. Waardoor niet anders kan en moet ver-

ftaen werden , alsdat zommige van de rykfle en wysfte van het geiuelde Dorp zig ten

//. 'Dee/. M z voorfa
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dai. in oude tyden geene beedcn door de Graavcn, ja zelfs door de

Magillraatcn mogtcn werden ingcvordert, ten zy dezelve met de

mcclte Itemmcn^dcs Rykdoms, dat is van zulke burgeren en ingezc-

tenen, die daarin te gclden en te dtagcn hadden,wareninge\villigt,

en dat zonder derzelver inw illiginge, geen omllagcn gcmaakt, geen

fchoten gegaart, gcen accyfen en impollen opgeltelt of eenige gel-

dcn tcniade van de Steden, Dorpcn of Landlchappen opinteiclien

gcligt mogtcn vvcrden. En hct is ook daarommc , cat zydaarover

geroepen'zynde, niet alleen hunne toeitemminge moelten geven,

maar dat zelfs de brieven, die-ten lade van zodanigcn Stad , Dorp
of plaatze wierden verleden, gemeenlyk mede in derzelver naame
vvierden uitgegeven en bczegelt ; luidende op deze of diergelyke

wyze: „ Allen den gcenen die defen onfen brief zul'.en -/icn ofhoo-

„ ren lefen, faluyt, mit kennille der waerheyt. \Vy J'allliu,Schout

„ en gemeen Scepenen in den Ilage doen condt alien luden, datwy

„ by confente ,
goeddunken en believen van onfe gemecne Buyren,

„ Vroetfcip, Rykdom en alle die invvoonende van den Hage en Ila-

„ ge-ambocht om noit oirbair van onien Dorpe om die meelte fcade

„ mitten minflen te vcrhoeden, wel en wittelycken verkoft hcbben

„ N. N. Kn om dat wy gemeen Schepenen mitten gcmecneni?jy^'-

„ dommen en ingezetenen van den Hage en liage-ambocht willen

,

„ dat alle defe voirfz voirwairden en gcloften vail en onverbroken

„ gehouden worden , zoo hebben wy Schepenen onfen gemeen ze-

„ gel an defen brief gehangen , &c.

Wat ei- Dit nu genoeg gezegt zynde van de gefteltenilTe en l^enaaminge
gentlyk der meergemelde Amptgenootfchappen in 't algemeen, zoo zoude

dngede?-' de ordrc der zaaken wel vereillchen, dat we ook in 't byzonder
Haagfche melden, waarin eigentlyk de magt der Haagfche Vroedfchappen
Vroed- voorheen gelegen zy gevveeft, en hoe verre dezelve zig hebbe uit-
ciap^y.

g^,^j-,.p}^j-^ vermits het Collegie van de Vroetfchappen in den Hage
in veele deelen vcrfchillcnde is met de voorfz Am.ptgenootfchappen

in de bovengcmelde Steden. Om dit wel te doen , zoude men de
tyden moeten onderfcheiden ;

gemerkt het Collegie der Haagfche
Vroedfchappen niet altyd in eenen en den zelven That is gebleven,

maar van tyd tot tyd zodanige veranderingen is onderhevig gewcelt

,

dat het ons zeer bezwaarlyk zoude vallen, daarvan een behoorlyke
befchryvinge te konnen opleveren. Te mcer om dat wy ons van de

Dcvzcl- vereifchtc bevvys-llukken ontbloot vinden, behalven datmen in de

Td'^hf
Inlbuftie van den jaarc v^fticn honderd zeltig, waarby den Burge-

ilnictie^ meeiteren , alsdoen nieuwelyks ingeftelt , wierd voorgefchreven

,

vanijfio. '•ji'at zy te doen zouden hebberi-, de magt der voorfz Vroedfchappen
nicrkciyk yodanig befnoeit en bepaalt vind, dat de Magiftraat nietltiptgehou-

j(;i,:.
' den en gtbonden is derzelver advys te innen, dan als V Jioot is; en

zulks, dat het fchynt aan 't oordeel van den Bailliu, Schout , Eur-
ge-

voorfz einde voegden by de Kapelmcefters. Dit is te aanmerkclyker , omdat
de benaaminge van Vroedfchap lets ftedelyks raedebrengt, en men zeer zeldcn

van Vroedfchappen gemeld vind , als in opzigt van Steden of zodanige Vlek-
ken , die Stcde-rcgten genoten. Hoedanige zyn 's Grave-zande , van welker Vroed-

fchap op 't jaar veertien honderd zeven en twintig werd gefproken by Anth. Matth.
Jnal. vet. a;-'ci Tom. vi. pg. loB. van den driik in 8. en andere plaatzen racer.
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gcmeeficren en Schcpenen t'eencmiinl gcftcit en jyelaaten te 7,yn, of
het nodig en dicnllig 7.y, hct advys, goeddunkcn en heiluyt van 't

vooiTz Collegie, op dc voorkomende zaaken, die m over .\ eeginge

werden gebragr, intenemen; hoewcl men bevind, datdeRegeer- Zalks

ders van den Hage by zommigc tyden en gelegenthcden zig van ^'"'^''"s.

dien magt niet eveneens hebben bedient; dog het is egtcr zeker en Srichn
bekent, dat het vermogcn van de Vroedi'chappcn daardoor allengs- indaad

kens zoo zeer is vermindert, dat het gemeldc Collegie thans mecr ^^eitaat.

in naam dan in daad bellaat.

De Magiib-aat niettemin van tyd tot tyd in aanmerkinge gcnomen Oor-

hebbende, dat de V roedfchappen voor hunnen dienlt geenedemin- ^"pipnken

ib belooninge, voordeel of erkentcnifle genoten , belloot ontrent vi'npeXr
den jaarc zeventien honderd zellien, in navolginge van vericheide zoo'<j,c-^

Hollandfche Stedcn, eenen zilveren penning^ bekent met den naam nsamde
^

van Vroedfibaps-penning^ te laaten maken, ter uaarde (zoo wyon- vroe'd-^'
derregt Vi erden 3 van dertig Itnivers, om aan ieder Lid, verfchy- fdiaps-

nende, zoo menigmaal de Wet tot het delibereien of concluderen pcnnin-

over zaaken de Politie en welvvezen van den Hage betreifcnde , by
^^"'

een zoude warden geroepen, zodanigen penning uic te deelen.

De eerjie , die men in t ligt zag komen, ( op de nevenltaande
plaat getekent Ko. i.) verbeeld aan de eene zyde op den voorgrond
's Graven-hage met de groote of St. Jacobs-kerk, de Nieuvve-kerk,
de Zaal van 't V\oi en andere hoog verhevene gebouwen , met hun-
re fpitzen of toorens. Boven dezelve Itaat het wapen van 'sGia-
ven-hage gekroont en ten vvederzyden met eenig lof-werk omvan-
gen. Beneden leeftmen dit twee-regelig Latynfch venje door Tan-
eras van Maaswyk , voorheen Rei^or der Latynfche bchoolen al-

hier, zamen geltelt

:

DelicijE Comitum:Nunc Patrum oracla recludens
Haga adytis: Batavi gloria prima soli.

dat is

:

DEN HJJG, DE FOORNAAMSTE GLORIE FAN NEDER.
LAND,}VELEER DE WELLUST DER GRAAFEN,OFENT
NU IN DE GEHEIME FERTREKKEN DE OPPERSTE
BEFELEN FAN DE FADEREN DES FADERLANDS.

Verders zietmen onderaan op dezelfdc zyde deze twee Letters S.C.
die volgens het voorbeeld der oude Romeinen betekcncn:

Senatus Consulto.

OP RAADSBESLUIT GEMUNT.

De keerzyde vertoont eene Vrouw zittende in de duinen , onder
de lommer van eenen boom , houdende in haare regterhand de
Weegfchaal en in de linkerhand een Olyftak : terzyde zietmen het

Dorp Schcvenlnge i en daaragter de Noordzee , beladen met ceni-

M i . ge
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ge pinken , Neptuiii op zyncn Zce-wagcn, en ccnige Tritons, of

mindere Zce-godcn-

De fjoccde penning is de ccrfte in alles gclyk , uicgezondcrt dat-

hv ecnigzints vcrfchillendc is in zync tekeningc, kleinte der Icue-

ren, cnook niet wcl zoo net en cicrlyk gefneden, Maaromme van

dezen, als raede door het breken van den ilempel, niet veele inhan-

den zyn.

De dcrde , eenige jaaren caarna gemaakt, vervat aan de cene zy-

de den Hage met den Scheveningfchen Straat-weg tuH'chen de dui-

nen , en aan 't einde het gemelde Dorp met de Noordzee. En daar-

onder weder het bovengemelde by-fchrift , als mede het Haagl'che

wapcn.

Op de andere zyde werdcn gezien twee llaande Vrouwen-beel-

den, malkanderen de hand gevende; waarvan de eene in 't gevvaad

van cene Heldinne met een Scheepsroer in de regterhand , verbeeld

de Politike Regeeringe; en de andere in een zedig gewaad, metde
linkcrhand houdende een balance , de Juftide , met dit opfchrift

:

Concordia.
BOOR EENDRJGT. .

Zynde insgelyks, onderaan gellelt de twee hiervooren aangehaal-

de Letters S. C. om daarmcde te kennen te geven, dat deze pen-

ning, even als de voorige, is gemaakt op bevel van de Magillraat.

De Stempel dezcs gebroken zynde, is ontrentden jaarezeventien

honderd dertig te voorfchyn gekomen de vierde penning ; waarop
aan de voorzyde de Trekvaart na Delft, in den jaare ifj'o. gegra-

ven , de Rysvvykze weg, en 's Graven-hage als in 't verfchiet ge-

bragt zyn, met het Ilaagfche vvapen, en daarboven

HAGA-COMiTis.
's G R A F E N - H A G E.

De tcgenzyde vertoont eene Vrouw , met een deftig kleed om-
hangen, verbccldende de Agtbaarheid , zittende voor eenen voet-

bank , en met de regterhand leunende op een Romeinfche bondel

van roeden met een byl, die de Burgemeelterlyke waardigheid ver-

toonen ; en met de linkerhand houdende eene Aveegfchaal, gelykze

by haarcn linkervoet heef t een z\\ aard ; al 't welk betekent het Ge-
regt of Schepens-bank onder dit randfchrift:

^QUO LABORE.
DOOR EENPAARIGEN ARBEID.

En weder op den voorgrond S, C. volgens Raadsbefluit

.

De voorzyde van den vyfden , met den aanvang dezes jaars ze-

ventien honderd negen en dertig volgens lall van de Magillraat ge-
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graveert, verbeeld het Haagfche Wapenfchild, door twee leggen-

de Leeuwen valtgehouden : en in 't vcrfchiet de groote kerks-too-

ren en 't vcrnieuwde Sradhuis met dit gewoonlyk ondeiitaande by-

fchrift : Senat us Consult o. volgens Raadsbejluit.

Op de tegenzyde ftaat afgebeeld een nederzittende Vrouwe , hou-
dende in haare regterhand het Romeinfche tekenderBurgemecfler-

lyke waardigheid, en in haarc linkerhand de Weegfchaal, onderdit
om- en by-1'chrift:

FOVET ET TUETUR.
dat is:

Zr KOESTERT EN. BEHQE.J).

XXXI.
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J^aarncminge dcr bedieninge tot bet Treforicrfchap hchoo-

rende. Onzekery wanneer afzonderlykc TrejorieYs in den

Hage zyn gejielt. Him getal en bet doen der rekeninge.

Rcgiileringc , boe en voor zvien dczehe jaarlyks te doen.

J^mineer en by wien de Trcjoriers te verkiezeu , a/s mede

derzeher Injiruthe. In i^^6. op ecu gebragt , die nu by

de M^et aangejleh werd.

I

By wien
hc'L Tre-
foricr-

fchap van

den Hage
invroege
tyden is

waargc-
nomen.

Onzeker,
\vanncer
iilhici af-

zonderly-

kc Trcfo-
ricrs zyn
opgeko-
mcn.

U flaat ons voor 't laatfl nog te handelen van 't ampt
der Treforiers, dewelke by zommige Renrmeellers,

by andere Ontfangers, en by den licer HooftSchat-
meelters der Steden goederen eninkomltengenoemt
vverden. Wanneer deze allereerlt in den llage zyn
opgekomen , konnen wy aan geenen vaften tyd be-

paalen, vcrmits men geene Handveiten of andere Voorregtbrieven

vind, die daarvan melden, of waarby aan de Magilb-aat, gelykwel
aan andere Steden en ook zelfs aan de Godshuizen Qa') alhier, de
magt is gegeven , om iemand tot het bewind en ontfang van 'sHaags

inkomiten afzonderlyk te mogen llellen. En 't fchynt ook, dat in

de eerfte tydefi, wanneer den Haag nog klein, het getal der bur-

gercn niet groot en dienvolgende deszelfs inkomil^en zeer gering

waren, het voorfz ampt by Schepenen, of dienzyuit het midden van
hen of uit het Collegie van de Vroedfchappcn daartoe magtigden,
is bcdient en waargenomen geworden.

De eerlle benaaminge van Treforiers alhier , welke ons tot nog
toe te vooren is gekomen, werd gevondcn inecneOrdonnantievan
den 19. Juhi vyftien honderd zeventien, waarby valtgeitelt zynde,

zeker vveekgeld, by wyze van hoofdgeld, om te llaan over de bur-

gers en ingezetenen, tot voldoeninge van 's Haags aandeel in delal-

ten van den oorlog, „ die van den Gercchte , Vroedfchap en ge-

„ mccne Rum-en van den Ilage gemagtigt werden, zes goedeMan-
„ nen te kiefen, die 't voirfz vveekgelt zettcn en den ontfong dairof

„ hebben zouden, micsgaders oick van den Excys, die binnen een

„ jaer incomen zoude, •

, wairof o'lck de Treforiers kenntfj'e

„ dra;^cn z,ondcn , omme dairof rekeninge , bewys en reliqua te doen na

5) ondcr dc'^-oente.
(3

Welke laatlle woorden niet duilterlyk tekenncn

(fl) Zie de Inftru£tle voor de Kcrk , Getyde, ITeiligcGccll, Hiiisnt:, Gaft-

luiis en Siekhuis-Meefters van den Hage by den Graave van 1 loogftraaLen als

Scadhouder - Generaal van Holland gegeven den 12. Augufli 1524. gedrukc in

't cerfte dcel dezcr befchryvinge pag. 349.
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gevcn, dat 'er al lang te voorcn Treforiers of 0^/ffa;/gcfsvm'sVi^:\gs

middelen en inkomftc, welke als tocn voornamentlyk, ja genocg-

zaam alleen beltond in den impoll op wyn en bier, byde burgers en
ingezetenen gcdronken en gelleten a\ crdende , zyn geweeih En
ofvvel ler bovcngemelden tyd het ganlch inkommcn van 's Haags
Treforic jaarlyks niet bovcn de vier duifendvierhonderd gulden kon-
de haalen, zoo waren 'er egter verfcheidc Treforiers te gelyk ; dog
in den jaare ifzo. fchynt 'er maar twee te zyn geweelt, vvaarby,

vermits de Dorpe van den Hage als toen metveele z.waare fchulden

door 't geduurig opnemen van nieuwe penningen , zoo tot voldoe-

ninge van 's Graafs bcden, en buitcngewoone lalten des oorlogs, als

tot bctalinge van tJe j^enten zoo ter loffe als ten lyve , mcrkelyk was
bezwaart, Keizer Kare/,^\s Graaf van Holland, voorecnen zekeren
tyd nog een dcrden voegde, en teffens den Stadhouder gelaihe, i>y

{iflyvlgbeyt van dezc of eenige van hen , den voirfz, 'TDorpe iteder

van andcre Treforiers te voorzien van notabele Mannen dair toe be-

quaem: willende wyders by zyn gegeven Odtroy van den 19. Junii
15-10. C^), dat „ de voirfz Treforiers van heurc adminiltratie jair-

licx bynnen twee maenden nae d'expiratie van elk jair rekeninge

en reliqua fculdich wezen zullen te doen in onfe Scepen-bnys al-

dair voir den Bailliu, Scout en Scepenen , en die principaelften

en notabelitcn dairtoe geroepen , in tegenwoirdigheyt van 6en van

onfen Raede en een van onfe Rekeninge in Hollant, fulkenalswy

of onfe Sradthouder aldair van onfen vvegen deputecren fak En-
de fullen dezelve Treforiers van alle extraordinarille partyen reke-

nen by Ordonnantie van de Scepenen aldair ofte van het meeren-

„ deel van dien , en t'elkcn jaer fal men een dobbel van de voerfz

„ rekeninge dragen in onfe Rekencamer, om aldair bewaert en gel n-

3, fereert te vvorden , op dat die Treforiers defen ftaet achter-

„ volgen.

JVIaar wanneer de Treforiers, in plaatze van helzelve op te vol-

gen, in tegendeel ganfch nalaatig bleven in het doen van eenige ver-

antvvoordinge hunner bedieninge, waarover de gemeente zeer t'on-

vrede zynde, aan 't muiten was gellagen, gelyk wy elders breeder
hebben verhaalt, zoo veroorzaakte dit, dat de gemelde Vorll vier

jaaren daarna by 't x, 11. Artl. zyncr Sententie van den 10. Augulli

1524. (c) het voorlz bevel nog nader bekragtigde met deze woor-
den: „ Voerts ordonneren wy, dat de Treforiers vocrtacn alle jae-

re heure rekeninge doen fullen op ten Stadhuyfe met opcne dcu-

ren, daerover geroepen onlen Bailliu, Schout,Schcpencn en eeni-

ge van den Rykdom \an den Hage, binnen twee maenden na de
expiratic van elken jaere in prcfentie van een uyt onfen Raede en
een uyt onie Rekenkamer aldaer, om dezelve rekeninge te hoo-
rcn en te lluyten , als 't behoeren fal , en een dubbelt dairof te le-

veren in dezelve onze Rekenkamere, om aldaer bewaert te wer-
den mitte andere rekeningen van devoorgaendejaeren. Ditwerd

thans nog in diervoege onderhouden, en derhalven jaarlyks op 't doen
van

Dcrzel-
vcrgecal
nictbc-

paalc.

5)

j»

j»

»

Moeftcn
jaarlyks

rckcnin-

trc doen.

Door
hunnena-
latighcid

groot on-
genoege
en muice-

rychy de
gemeen-
teveroor-

zaakc.

Waar-
doorhy
Sententie
van den
10. Aug.
1524. na-

der wierd
vadge-
llelt.voor

wien zy
jaarlyks

moellen
rekenen.

(i) Geregiflr. in 't eerfte Mcmor. van Sandelin ful 343.
(f) Hierna in 't geheel te vindcn onder de Bylaage Num. xxxii.

//. T>eeL N
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Wannecv
en by
wiciitc

kiczcn.

Een In-

Itruftie

vcrlcent.

!Mogen
gcen
Schcpen
Avezen.

By Oc-
trooi van

1556. op
ecn gc-

bragc.

van 's Haags rekeninge by 't Hof een ,
gemeenlyk den Prefident,

en een by of van vvegens de Graaffclykheids Rckenkamer gecom-
mittccit, 700 als vvy hierna terzyner plaatxe breeder zullen melden.

En gemerkt tot nog toe by geene Ordonnantie was vallgellelt,

hoe lang deTreforiersinhunnc bedieninge /.ouden blyven, nog 00k
niet^ wanneer en by wien zy by vervolg v,ouden werdenverkooren,

200 beval de Keizer teflens by 't zelve Artikel, dat de voerfz Trefo-

ricrs lan tweejaeren tot tin eejaeren 'Can zyiieu V iu'egen vernieuj.t

zouden werden by den geenen^ die by daer toe committeren zonde fel-

ken Meyedage. En op dat de Treioriers zig \oortaan behoorlyk in

hunncn dienll zouden quyten , wierd hen terzelver tyd en gelegent-

heid een Initru<?lie voorgefchreven, w aarna zy zig in 't ^\ aarncmen

van hun ampt zouden moeten gedragen ; welke wy gocdgedagt heb-

ben hierna te plaatzen onder de Bylaage Num. xxxv., al'hoewel vvy

den weetgierigen Lezer niet konnen verzekeren, dat dezelvethans

in alle haare deelen onderhouden vverd. Dit is nogtans zeker , dat

de Trcforiers-, in gevolge van 't xxviii. Artikel van de voorfz In-

ilrudie ,
gednerende hitnne Treforierfchap geen Scbepen van den Hage

mogen wezen. Koning 'P/^i/i/'j begunlHgde den Hage by Odrooi
van den 10. Oftob. i55'6 , dat 'er in plaatze van t\\ ee,voortaanmaar

een Treforier aldaar zoude zyn ; en deze rnoeii; volgens het eerlle

Artikel van de Inlh'uftie voor Eurgemcclleren van den 6. Julii 1^60.

gciiomineert isoerden by den Baill'm , Schont , Bnrgemeejieren mitten

Schepenen^ omme daer vnyt ge'eligeert te izerden by mynen Heere den

Stadbouder ofte in zynder Ed. abfentie by den Trefident van Holland:

dog dezelve werd thans by de Magiibaat aangeftelt , vernieuwt of

in zynen dienft gecontinueert.

Dewyl wy hiervooren hebben opgegeven de naamen der Baillin-

iven en Scbouten van den Hage, zoo vereifcht de ordre, dat wy nu
ook laaten volgen de Lyfte der verdere Regeerders , die zedert den
jaare vyftien honderd (want van vroegere tydcn zyn 'er ons zeer

weinige met naame bejegent,) het Bmgemecjlers' , Scbepens-,

Vroedfcbaps- en Trcforiers-iavL^t in der tyd hebben bekleet, voor zoo
verrc vvy die uit egte befcheiden hebben te zamen getrokken , na-

dien er geene Regillers of aantekeningen gevonden werden eerder

dan na den jaare zeltien honderd , en die nog wel zeer gebrekke-

lyk. En gemerkt wy mits-dien daartoe veel al hebben gcbruikt be-

zegelde Brieven en andere authentyke Stukken , zoo is het komen
te gebeuren, dat het getal van zeven Schepenen in eenige dervroe-

ge jaaren wel eens te boven gaat, 't geen ligtelykveroorzaakt werd,
of door fterfval van den eenen en plaatsvuUinge van den andcren , of

dat de veranderinge van de Wet niet juiltzyndegefchiedop Ste.Ca-

tharinendag, den gewoonlyken tyd der vernieuwinge en verkiezin-

ge van de Magil^raat, de oude en afgaande Schepenen van 't voori-

ge jaar nog eenigen tyd in 't volgende, dat is, na St. Catharina dag
hebben blyven zegelen , enz.

NAA-
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N A A M E N
DER HEEREN

BURGEMEESTEREN, SCHEPE^
NEN, VROEDSCHAPPEN,

en TRESORIERS van

^sG R A V E N-H A G E.

Die zedert den Jaare MD. tot nu toe in dienfl:

zyn gevveeft.

(a) 1500. Ui Ste. Catharina 1501.

Schepenen.

Jooft SymonG;. den 20. Mei 1500..

Vroedjchappen,

Treforiers.

1507. tot Ste. Catharim 1508.

Schepenen.

Jacob Stalpert van der Wide , A-
driaenfz (i).

Vroet:-

(<«) De eenigfte Schepenen , die ons voor den jaare vyftien honderd met naame
7yn voorgekomen, zyn deze navolgcnde: In 1454. Jacob Janfz en Hendrik Jaufz.
In 1458. Gerrit Goetlyf. In eene Sentcntie van den Hove van den 19. April 1457.
( G^regiftrcert in het Memoriaal- en Sencentie-boek gequoceert N. /*/. 47.)',, in

„ der zacke van Pieur Potter ciilclier contra die Scout en oudc Schepenen van den
„ llage Verwcerres, vind men deze zeven genoemt: If'illcm Philipfz, lilllem Rey-
fter , U'lllem Ridcler , Potiwels Tcbfz Scoenmaker , Geryt Heynrickfz

.,
Picter C/aefZf

Geryt Aerentfz. In ecn gclyke Sentcntie, gedagtekent ult:m'o Januarii 1473. fi'^" Cu-
ria (Geregillr. in 't Memoriaalboek van Sententien

,
getekent O. /»/. 151. fofo.)

Itaan de volgende als in'tjaari468. gedicnthebbende, vermek; PieterGeryifz^Aerut
Groe/jtnc, Jorys 'Jauffe-,! , Florys Gryp ,

Pieter Jloelofsz
, Joofl JVillemfzCn Geryt 'Jaftfz.

En in ecn andere afte, op c jaar 1469. M'tllcm En^ebrechtjz als wylen Schout
,

Ghysbrccht van der Mye
, Jaa Dnyker , Willem Rtdder , Florys van Zaeck, Philips

Gi'tlifz. De rede, da't 'er zoo wcinigc met naame gevonden werdcn, is dat de naa-
mcn der Schepenen, die over brieven of andere Gercgtelyke Aftens , itonden, voor
den jaare 1509. niet wierden uitgedrukt.
{b} Hv vvas terzelver tyd ook Schout van IVaJfcnaar.,

11: T)eeL N 3
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Vroedjchappn.

Treforiers.

1508. tot Ste.Catharma 1509.

Schepenen.

Jacob van der Wyel Adriaenfz.

Pieter Pieterfz.

Vroedfchapptn.

Treforiers.

,1509. tot Ste. Catharina 1510.

Sckepenen.

Jan van Stienlioven.

Mecs Heynrickfz.

Vroedfchappen.

Treforiers.

1510. tot Ste. Catharina 15 1 1.

Schepenen.

Niclaes Carbon.

Adriaen die Milde Claefz.

Vroedfchappen.

Treforiers.

151 1, tot Ste.Catharma 151 2.

Schepenen.

Adriaen Jaeobfz.

Willem Janfz Want , hi EngeJant.

Vroedfchappen.

Treforiers.

15 12.



'sGRAVEN-HAGE, XXXI. Hooftst. loi

15 1 2. tot Ste. Catharim 151 3.

Scheptnen.

Adriaen Jacobszoon.

Willem Janfz Schouteru

Aernt Pieterfz.

Dirk Janfz Duyker.

Vroedfchappeii.

Treforiers.

t)irk Janfz Duyker.

J^ Splinter.

1513. tot Ste. Catharim 1514.

Schepenen.

Vroedfchafpen

Treforiers,

1514. tot Ste. Catharina 1515.

Schepcnen.
Iluych Acrtfz.

Cornelis Janfz van Monifoirt.
Met us Ilenrickfz.

Cerrit Willejntz, /« ik Roojler.

WifTe JacQtfZ.

Vroedfihappen.

Treforiers.

Willem Meeufz.

15 1 5. tot Ste. Catharina 151^.

Scbepenen.
Dirk Janfz Duyker.
Bartholomeus Heynrikfz.

Aernt Pieterfz.

Gherrit Willemfz.

Adriaen Gerytfz Paert.

Vroedfchappen.

Treforiers.

Willem Meeufz.

15 1 6. tot Ste. Catharina 15^7'

Schepenen.

Claes Willemfz.

Aernt Pieterfz.

Wermbrecht Willemfz.

Cornells Janfz , m den Os.

Dirk Janfz Duyker , in Coekn,

Adriaen Gerytfz.

Vroedfcbappen.
Meeus Heinrickfz.

Adriaen Jacobfz.

Geryc Devm Janfz.

N 3 Pie-
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Picter Clacfz.

Jan Nachtegacl.

Picter Pictcrfz.

Ghysbtrt Dirkfz.

Jacob Adriacnfz vander Wide , alias

Stalpei'L.

Jacob Cornelifz Ballemakcr.

Geryt Bruynfz.

Willem Janfz, in Engelant.

Willem Janfz Schouten.

Geryt Willemfz.

Cornelis Sybrantfz.

Trcfor'ters.

Jan Splinter.

1517. tot Stc. Cathmina I5i8.

Schcfencn.

Claes Willemfz.

Wermbrecht Wniemfz.
Willem Janfz.

Jacob Adriaenfz.

Vroedfchappen.

Treforiers.

151 8. tot Ste.Catharina 1519.

Schepenen.

Claes Willemfz.

Willem Janfz.

Vroedfchappen.

Treforiers.

Adriaen de Milde.

Janne Cammaicker.

1519. tot Stc. Catharim 1520,

Schepenen.

Wermbrecht Willemfz.

Adriaen Jacobfz.

Adriaen Gcrritfz.

Gysbrccht Dirkfz.

Vrocdfchappen.

Treforiers..

Adriaen de Milde.

Janne Cammaicker.

Adriaen Jacobfz Coninck.

1520. tot Ste. Catharina lS2i.

Schepenen.

Wermbrecht Willemfz.

Adriaen die Milde Claefz.

Gysbrccht Dirkfz.

Vrocdfchappen,

Treforiers.

Adriaen de Milde.

Jan Cammacker.

Adriaen Jacobfz Coninck.

JJ2i.
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1 52 1, tot Ste.Catharim 1522.

Schepenen.

Jacob van der Wyele Adriaenfz.

Adriaen die Milde Claefz.

Ghysbrecht Dirkfz.

Vroedfchappen.

Trefiriers.

Adriaen de Milde.

Jan Cammaeker.
Adriaen Jacobfz Coninck.

1522. tot Ste. Catharina 1523.

Schepenen.

Jacob van der Wiele Adriaenfz.

Adriaen die Milde Claefz.

Arenc Pieterfz.

Adriaen Jacobfz.

Vroedfchappen.

Trefiriers.

Adriaen de Milde.

Janne Cammaeker.
Adriaen Jacobfz Coninck.

1523. tot Ste. Catharina 1524.

Schepenen.

Aernt Pieterfz.

Huych Aertfz.

Willem Janfz.

Gysbrecht Dirckfz.

Adriaen Claefz die Milde.

Jacob van der Wyele Adriaenfz.

Vroedfihappen.

Trefiriers.

Adriaen de Milde.

Janne Cammaeker.
Adriaen Jacobfz Coninck.

Den I. Augufli 1524. afgezet.

Zeer verwart ftond het ter dezer tyd alhier in den Hage , waar-

van wy de oov^aak kortelyk zullcn melden , op dat de Lezer een

rcgt bcgriphebbe, hoe het met de Regeeringe tans aldaar gefcha-

pen was. Dc gemeentc, zoo zy voorgaf, door de Regeerders van

den Ilage zedert den joare vyftien honderd zeventien zynde belalt

geworden met verlcheide fchattingen en ieeningen , en wel inzon-

derhcid met ecn dubbelden bier -import, (gelyk wy reets in 't eer-

lle deel dezer Befchryvinge hebben verhaalt,) te betalen eer het bier

mogte werden thuys gebragt; zonder dat nogtans de Magiftraat of
Ontfangers ooit daarvan bchoorlyke rekeninge hadden gedaan ,

was daarover ten uitterile t'onvrede, en op Ste. Agnieten-dag in Ja-
nuarii en daarna, als ook op den x6. Julii dezes jaars vyftien hon-
derd vierentwintig aan 't muiten geflagen, in zoo verre datdeStad-
houder-Generaal genootzaakt wierd eenige krygsknegtendcrvvaarts

te fcliikkcn , waardour dan eindelyk het volk tot bcdaaren gebragt

en

Geflelte-

niHc van
de Re-
geeringe

alhier in

1524.
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en op hunne bedc een nlgemecne vergificnifle (;\bo]iiie), uitge/on-

dcrt aan eenige weinigc, verlcent wicrd, mits bctalende voor amen-

de civile vyf en twintig honderd Caroli gulden, en dat eenige der

fchuldigfte, by den Stadhoudcr te nocmen, ten dage van de publi-

catie often minllen agt dagen daarna aan cenzelvcn Stadhoudcr in

den naam van zyne Keizerlyke Majellcit eerlyke reparatie zouden
docn. En om aan de andere zyde de gemeente cenig genoege te

geven, en alzoo verders tot Hike te brengen, wierdendcTrcforiers

en Schcpenen, als doen in dienft zynde, afgczet en andere van de

notabellle uit de burgerye aangeftelt tot Ste.Catharinen-dagnaartko-

mende, vvaartoe zyne Majefteit den Stadhoudcr -Gcneraal commif-

fie vcrleende by twee afzonderlyke adens, gedagtekent den r. Au-
gulli iS'i-4- (f 3> gelaflende daarnevens de afgezette Treforiers be-

hoorlyke rekeningc, bex^ys en reliqua te doen van hun bewind en

adminiltratie. Om welke te hooren en fluiten de Keizer commit-
teerde Mr Jeronmus van den T>orpe , zynen getrouwen Raad en

Meeiter van de Requelten van zynen huize, die nevcns hem daar-

toe zoude nemen een uit 's Graaven Rekenkamcr. Voor deze dan

herzieninge van rekeninge zyndcgedaan, en de polten, daarinver-

melt, by en van wegens de gemeente wederleid, zoo volgde daar-

op des Keizers uitfpraak, gedagtekent den tienden Augulli dcs ge-

melden jaars, vervattende ecn^decls hevelliginge van 't redres opde
gemelde gedaane rekeninge, en ten andercnordre en bevel tot voor-

kominge vangelyke abuifen enmisflagen in 't vervolg, zoo als bree-

der te zien is uit de Sententie zclve, die \vy dienftig geoordeelt

hebben hier agter te plaatzen onder de Bylaage Num. xxxii. Ook
wierd by den Stadhoudcr een Inftrudie beraamt voor de nieuw aan-

gcdelde Trefoners , waarna zy zig in 't v\^aarncmen van hunnen
dienlt zouden hebben te reguleren , mede hierna te vinden onder
de Bylaage Num.xxxv. Hoc het met de Kerkmcelteers en Bewind-
luiden van de Godshuizen in den Hage tcizelver tyd a\ as gelcgen ,

hebben wy mede in 't breede verhaalt in 't ecrfte deel bladzjde^^'^.

enz. Voorts magtigde 't Hof die van den Hage, om ten overftaan

van een Gedeputcerden uit het Hof en een uit de Rekenkamcr
eenen ommcflag te doen over alle de inwoonders van den Hage,
die gewoon waren tc contribueren, tot het opbrcngen van vierdui-

zcnd gulden , zoo tot voldoeninge der amende als tot betalinge der

Comminarillen , die geweell waren over het recollement der voorfz

rekeninge, en anderen die des en daeraen dependeren ^ gelyk wy me-
de hiervooren ^/^^;s>'^f 361, en 161. omltandclyk hebben ter ne-

dergeftelt.

De Regecringe dan in dezer voege gedclt zynde , dat de oude
Schcpenen op den ecrilen Augulli vvierden verlaaten en andere tot

Sie. Catharina-dag naaltkomende aangeftelt, is het ons ondoenlyk
alhier een nette lylte der Schcpenen voor dit jaar te geveri ; vvcshal-

ven wy ons hebben moeten vergenoegcn met te melden dc naamen
der geenen die ons in adens en elders zyn voorgckomcn , zondcr

onderfcheid van de afgczettene of nieuw aangekomene.

(f) Gedrukc hierna onder de Bylaagen No. xxxin. en xxxiv.
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1524. tot Ste. Catharma 1525. VrOedfihappen,
Schcfenen.

Aernt Pieterfz.

Willem Janfz.

Huych Aertfz.

Vroetfihappen,

Trejbriers,

1525. tot Ste. Catharma 1526.

Schepenen.

Adriaen Gerytrz 1 aert.

Nicafius Anthonifz.

Huych Aertfz.

Ghysbrecht Dirckfz Cammaiker.

Maertyn Adriaenfz.

Vroedfchappen.

Treforien.

1526. tot Ste. Cathanm 1527.

Schepenen.

Aernt Pieterfz.

Iluych Aertfz.

Geryt Bruynfz.

Kors Pieterfz van dcr Beek.

Adriaen Gerytfz Paert.

//. 'Deel,

Trejbriers,

1527. tot Ste. Catharma 1528.

Schepenen.
Kors Pieterfz vaii der Beck.

VroedfchappeH.

Trejoriet's.

1528. tot Ste. Catharina 1529.

Schepenen.
Adriaen Gerytlz Paert.

Kors Pieterfz van der Beek.

Vroedfchappcn,

O 're'
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Trefcriers.

1529. tot Ste. Cathanm 1530.

Schepencn.

Gysbrecht Dirkfz Cammaiker.

Nicafiiis Anthonifz van Flory.

Kors Pieterfz van der Beeke.

Maertyn Adriaenfz.

Adriacn Jacobfz.

Willem Janfe.

Huych Aertfz,

Cornells Janfz van Montfoirt.

Jacob Grebbertfz , Goudfmit.

Vroedfcba^pen.

Trejoriers.

1530. tot Ste. Catharina 153 1.

Schepenen.

Kors Pieterfz van der Beeke.

Cornells Janfz van Montfoirt.

Gysbrecht Dirkfz Cammalcker.

Nlcafius Anthonifz van Flory.

Arent Pieterfz.

Maertyn Adriaenfz.

Vroedfchapfen,

Trejoriers.

153 1, tat Ste. Catharina 1532.

Schepenen.

Korfz Pieterfz van der Beek.

Maerten Adriaenfz.

Nicafius Anthonifz van Flory.

Jan Cornelifz Cammaiker.

Vroedfchappen.

Treforiers.

1532. tot Ste. Catharina 1533.

Schepenen.

Maerten Adriaenfz.

Jan Cornelifz Cammalcker.
Cors Pieterfz van der Beek.

Vroedfihappen.

Treforiers'.

1533. tot Ste. Catharina 1534.

Schepenen.

Kors Pieterfz van der Beeke.

Maerten Adriaenfz.

Huych
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Iluych Adriaenfz Goudfimt.

Nicafiiis Anthonifz van Flory.

Jan Cornelilz Cammaicker.

Cornells van Aicken.

Vroedfchappen.

Trejorien,

1534. tot Ste. Cathaniia ISZS'

Schepenen.

Kors Pieterfz van der Beek.

Maerten Adriaenfz.

Nicafius Anthonifz van Flory.

Cornelis van Aicken.

Jan Cornelis Cammaicker.

Anthonis Aertfz.

Vroedfchappen,

Vroedfcba^^eu,

Trejbriers.

1536. tot Ste.Catharma 1537.

Schepenen.
Kors Pieterfz van der Beek.

Nicafius Anthonifz van Flory.

Hillebrant Aelbrechtfz.

Jan Cornelis Cammaicker.
Aiithonis Aertfz.

Vroedfcbappen,

Treforiers,

JS3S- ^"^ ^('^- Catharim 1536.

Schepenen.

Maerten Adriaenlz.

Nicafius Anthonifz van Flory.

Anthonis Aertfz.

Hillebrant Aelbrechtfz,

//. TfeeK

Trejbriers.

IS27- tot Ste. Catbarina 1538.

Schepenen,
Kors Pieterfz van der Beek.

Nicafius Anthonifz van Flory,

Jan Cornelifz Cammaicker.

Cornelis van Aicken.

Maerten Adriaenfz.

Hiiych Adriaenfz van den Velde,

Jacob Grcbbertfz , Goudfmit.

Vroedjchappen.

O z Tre-
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Mr.

Treforiers,

1538. tot Ste. Catharhia 1530.

Schepenen.

Cornelis van Aicken.

Cors Pieterfz van der Beek.

Nicafius Anthonifz van Flory.

Huych Adriaenfz van de Velde.

Michiel Claefz van den Berg.

Cornelis Vrederikfz, Lyndrayer.

Lie\'e Jeman Gillifz.

Daniel Suys Pieterfz.

Hendrik van der Goes.

Mr.
Mr.

Vroedjchappen

.

Treforiers.

1540. M Ste. Catharhia 1541.

Schepenen.

Cors Pieterfz van der Beeke.

Mr. Aernt Huygenfz.

Michiel Loufsz.

Jan Willemfz van Dorp.

Mr. Michiel Claefz.

Cornelis Vrederikfz, Lyndrayer.

Dirk Symonfz van Neck.

Vroedfchappen,

Treforiers.

1539. tot Ste. Catharhia' \'^\o.

Schepenen.

Nicafius Anthonifz van Flory.

Huych Adriaenfz van den Vclde.

Michiel Claefz van den Berg.

Aernt Huygenfz.

Cornelis van Necken.

Jacob Symonfz , -mh Scheveninge. (d)

Treforiers^

1541. tot Ste. Cathmna 1542.

Schepenen.
Nicafius Anthonifz van Flory ( « ).

Hillebrant Aelbertfz.

Anthonis Aerntfz (/).
Michiel Loefsz.

Jan Willemfz van Dorp.
Huych Adriaenfz van de Velde.

Mr. Michiel Claefz.

Mr. Aernt Huygenfz.

Kors Pieterfz van der Beek.

Vroedfchappen. Vroedfchappen.

Trt-

Cd} Deze was voorhecn geweefl Schout tot Catwyk , dog nu woonende te ScheveKsngf.

( f ) Deze was voorhecn gewccft Schout tot monflcr.

If) Dczc was jcgenwoorciig Schout tot Monjlcr.
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Trefiricrs.

1542. tot Ste.Catharim 1543.

Schefenen.

Kors Picterfz van der Beek.

Iluych Adriaenfz van de Velde.

Cornells Janfz van Montfoirt.

Anthonis Aerntfz.

Mr. Michiel Claefz.

Vroedfcbafpen.

Cornells van Aicken.

Dirk van Neck.

Jacob Splinter.

Jacob Willemfz van Dorp.

Vroedfihappen.

Mr.

Treforiers.

1543. ^°^ ^^^- Catharina 1544.

Schefenen.

Kors Picterfz van der Beek.

Huych Adriaenfz van de Velde.

Nicafius Anthonifz van Flory.

Michiel Claefz.

Anthonis Aerntfz.

Vroedfchapfen.

Mr,

Treforiers.

1545. tot Ste. Catharina 1545-

Schepenen.

Cornells Cornelifz van Aicken.
Kors Picterfz van der Beek.

Jacob Willemfz van Dorp.
Michiel Loufsz.

Arent Huygenfz.
Maerten Adriaenfz.

Hillebrant Aelbrechtlz.

Van Scheveninge.

Jacob Symonfz.

Vroedfchafpeth

Treforiers.

1544- tot Ste. Catharim 1545.

SchePenen.
Cornells Janlz van Montfoirt,

iluych Adriaenfz van de Velde.

Treforiers.

1546.

Mr.

tot Ste. Catharim 1547.

Schepenen.

Kors Pieterfz van der Beek.

Cornells Cornelifz van Aicken.

Jacob Willemfz van Dorp.
Aernt Huygenfz.

Huych Adriaenfz van de Velde.

O Ir^i
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Vroedfihappen.

5J

Treforiers.

1547. tot Ste. Catharim 1548.

„ Op huydenwaren ( overmits d'ab-

fentie van den Stadhouder-Generacl)

by den Hove van Holland geconti-

nueert en continueert 't zelve Hof

mits defcn de jegenwoordige Schc-

pencn en Regcerders van den Hage

,

tot anders van wegen der Keyzer-

lyke Majefteit daerinne fal wefen

geordonneerc ; en die ten eyndc de

„ voorfz Vlecke nyet rcchteloes en

„ zonder juftitie en blyve. Gedaen in

„ den Hage by Colfier , Zeghers, Says,

„ Sasboiit , fVeldam , Nydtfen op den

„ xxij. Novemb. xvc. xlvij. (g).

Of 'cr nu zedert de aankomfle van

den Stadhouder andere Schepenen zyn

aangeftek geworden, is by ons onbe-

bent : egter vinden wy 'er eenige ge-

noemt, die ons in 't voorige jaar met

zyn bcjegent ; weshalyen wy alhier zul-

len opgeven de zodanige die ons in die

jaar zyn voorgekomeri.

Schepencii.

Anthonis Acrntfz.

Heynrick ^'an der Goes.

Mr. Michiel Claefz.

Kors Pietcrfz van der Beek.

Johan Clemenfz.

Vroedfchappen.

Trejor'iers.

1548- tot Ste. Cathmina 1549.

Schepenen.

Cornells van Aickcn.

Heinrick van der Goes.

Kors Pieterfz van der lieek.

Vroedfihappeu,

55

5>

3?

3)

33

3J

J)

33

>3

33

33

53

53

33

33

3}

53

33

35

53

Treforiers.

1549. tot Ste. Catharina iSS<>-

„ (/;) Alfoode dach aenflaendees,

dat men de nyeuvve elcftie van de

Wet en Regierders van den Hage

doen zal, en mits d'abfentie van den

Stadhouder en zyne Gecommitteer-

den op ten gewoonlicken dach daer-

inne nyet gcdifponecrt en fal mo-

gen werden; SOO EEST, dat

't Hof van Holland willende voirfien

dat door dien den Hage nyet rech-

teloes en fonder regimente en bly-

ve, gecontinueert heeft en conti-

nueert 't zelfde Hof mits defen de

jegenwoirdigc Schepenen van den Ha-

ge , ommc voirts hoir officie t'exer-

cercn , rcchten juftitie tehclpen ad-

miniftrcren tot anders van wegens

der Keyferlyke Majefteit dairmne

zal wefen voorzicn. Gedaen in den

Hage den xxiij. Novemb. xvc. xnx.

by Zeghers , Stiys , Sasbcut , Nytfen , Cats

Boot. In kennilfc van my,
J. V. DAM.

fir ) Gcrc!^iarecrt in 't ecrdc IMcmor. van Van Dam fol. 289.

1%) Gcrcgiftr. in 't twccdc Mcmor. van J. ^an Dim jol. 90.

1550-

I
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1550. tot Ste. Catharina 1551.

Schoon de Magiftraa': opgelykew^-

ie als voorcn by 't Hof is gecontinueerc

,

(i) zoo hebben vvy egtcr, m die on-

zeicerheid, ofze naderhant isverandert

eeworden', goed gedagt , de naamen

zoo der Schepenen als Vroedichap-

pen, die ons in dit jaar zynvoorgcku-

men , alhier by te fchryven.

Schepenen.

Huych Adriaenfz van den Vclde.

Cornelis van Aicken.

Mr. Michiel Claefz van den Berg.

Anthonis Nicafius vanFlory {k).

Michiel Loufsz.

Cornelis Symonrz.

Van Schevelinge.

Jacob Symonfz.

Vroedfchappen.

Kors Pieterfz van der Beek.

Hillebrant Aelbrechtfz.

Jan Willemfz van Dorp.

j>

y)

}>

Trefiriers.

ISSi. tot Ste. Catharina 1552.

„ Alzoo op de vernieuwinge van de

Weth alhier in den Hage voor den

aanftaande jaere als nog van Keizers

wegen niet vs^as gedifponeert , over-

mits d'abfentie van den Heere van

Beveren , Stadhouder dezer Landen

,

zoo continueerde het Hof by aclc

van den xxvj. Novemb. xvc, een

en vyftich de jegenwoordige Schepe-

nen in hunne officien by provifie en

ter tyd toe dat anders van fyne Ma-
jefteits wegen daerinne zal wczcn
geordonneert (/).

Anthonis Aerntfz.

Michiel Loufsz.

Anthonis Nicafius van- Flory.

Jooft Jacobfz , Goudjmt.

1 luych Adriaenfz van de Velde.

Van Schevelinge.

Jacob Symonfz.

Vroedfchappen.

Treforiers.

1552. tot Ste. Catharina 1553.

Schepenen.

Cornelis van Aicken.

Anthonis Aertfz.

Jacob Vermy Willemfz.

Vroedfchappen.

Trejoriers.

Dc Namcn A^xSchepenen , die wy in dit

jaar hebben oncmoet , zyn dezc.

.

Cornelis van Aicken.

1553. tot Ste. Catharina 1554.

Schepenen.

Cornelis van Aicken.

Willem van Cryep.

Sy-

(/') By adte van den 26. Novemb. 1550. gcrcgiftr. in 't dcrdc Memor. vnn J. van

Dam/o/. 2. verfo.

(k^ Naderhand Deurwaarder van den Hove Ao. 1555.

(/; Gcregiftr. in 'c derde Memor. van Van Dam />;/. T59. verfo.
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Gefteltc-

niffevan

's Haags
regcerin-

ge'im552.

<^^ '553-

« Symon van der Does.

Jacob Vermy Willemfz.

Pierev van Soutelande.

Boudcwyn Willemfz.

Fan Schevelivge.

Jacob Symonfz.

Vroedfihappen.

Mr. Michiel Chefz.

Cornells Symonfz.

Dirk Jooflenfz.

Treforiers.

Thans was het met de regeerlnge van den Hage zodanig geftelt,

dat wy ons verpligt vinden, alhier weder een kort vcrhaal te moe-
tcn inlafTen, van dtrzelver geftekeniilc, op dat de Lezer daarvan

begrip hcbbe en met eenen weeten moge wat de rede zy , dat wy
van die en de twee volgende jaaren geen bequaame lyfle konnen le-

veren. Door de geduurige oorlogen, die Keizer Karel in den be-

ginne zyner regeeringe zeer gelukkiglyk , dog daarna met minder
voorfpoet voerde, wierde de iiigezetenen dezer Landen boven de
jaarlykze heden en Subvent'ien^ dieze den Graave gewoon waren te

geven , met vcrlcheide buitengewoonlyl^e fchattingenenonderftand-

gelden tot voortzettinge van de oorlogen belail; om vveJke te vin-

den de Steden genootzaakt waren haar met merkclyke fommen te

bezwaaren, dieze dan 't zy by leeninge, 't zy by verkopingevanlos
en lyf-renten of andcre diergelyke middelen moelten vinden , waar-
toe de Keizer als een zoort vnn guEll , dczelve btedenOftrooiver-
leende. Onderentuirchen moelten de Magiilraaten en de Rykdommen
{m)i dat is de voornaamlte, aanzienlykile en gegoedlle burgeren',

diemcn in die tyden daarover plag te roepen , gezamcntlyk en elk

in 't byzonder zig daarvoor in hunne perzoonen en goederen ver-

binden. Ln quame het te gebeuien , gelyk het in die geldelooze

tydcn dikwjis gelchiede , dat die penningen juill ten gezetten dage
niet wierde afgelolt, of dat de renten op deverfchyn-dagen nietzoo

zorgvuldig wierden betaalt, zoo wierden de Regeerders en ook de
vermogcnile burgeren en ingezetenen , \\ anneerze door d'eene of
d'andere Stad , plaats of Landfchap reisdcn , in hunne perzoonen
gearredecrt , gegyzelt of derzeh er goederen aangchouden , Maar-
door dan nauwelyks iemand zig buiten zyne Stad derfde begeven

,

en zoo de Regenten lets ten Hove, by den Keizer of Gouvernante
te verzoeken hadden, moeflen alvoorcns vry gclei verwerven.

Die van den Hage, die ncvcns de groote Steden geengering aan-

dcel in 's Graaven bcden en ook in zodanige laiten en onderlland-

geldcn altyd moelten dragen , en zig thans in eenen zeer erbermely-

kcn («) llaat bevonden, waren mede hetzelve lot onderhevig, zoo
dat nicmand zig tot de regeeringe \^ ilde laaten gebruiken ; m aar-

door het dan geviel, dat, als de Stadhouder de Wet na gewoonte
op

( m ) Wat aandeel dczelve in de beflicringe der zaakcn hadden , hebben wy
liiervooren aangetoont , xxx. Hcuftjl. p.g. 85. en 91.

(«) Zic onder andcren tot bewys hiervan het Requeft, 't geen de Magiftraac

in den jaare 1550. aan den Hove overgaf
,
gedrukt te vinden agcer het Berigt

van 't llof onder de Bylaage IT. pcig. 233.
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op Ste. Catharina-d^g ifji. alhier hadde vernieuwr, niet cen van

de verkoorcne tot het aanvaarden van hunncn dienlttebrengenwas,

vveigerende overzulks 00k den gevvoonlyken eed te doen ; invocgen

dat de Schepenltocl Jcdig , de juflitie zonder adminillratie en hec

burgerlyk bellier onbehecrt gelaaten wierd.

Het Hof vvillende verhoedcn het groot verlies en nadeel, 't geen

den Haag daar door aan dcszelfs inkomflcn enanderenootelyke vi^er-

ken leed, wierd te rade twee of drie dcr nieuw geeligeerdc Sche-

penen by ade van den 30. Decemb. deszelven jaars (0) te authori-

leren tot het verrigtcn van eenige zaaken van politie en finantie,

weike hen by dezelve afte wierden voorgcfchreven. Onderentuf-
fchen bleef deze plaats regteloos en zonder bedieninge van jultitie

;

weshalven de Raadcn van denzelven Hove door de menigvuldige

klagten,die deswcgen dagelyks aan hen wierden gedaan, eindelyk

gocdgevonden, {p) den 5-. Mei iffs. „ Vmcent van Lebeftein te

„ authorilercn en committeren omme als Bailliu en Schout van den

„ Hage by hem te ontbicden de perzoonen, die by den Heere van

„ Beveren, Stadhouder-Generael dezer Landen , Catharinen-dag

„ leiUeden tot Schcpencn voor den loopende jaare genomineert zyn

„ geweell, denzelven den behoorlyken eed aftenemen en met hen

„ parthyen recht en jullitie te adminiflreren, zonder dat nogtans die

„ voorlz Schepenen gyflelbaar ofte executabel zouden wezen voor
de fchulden en agtervvezen van den Hage. En dit alles ter tyd

toe, dat op de vacatuure van de officien van 't Bailliufchap en
Schout-ambogt van den Hage , mitsgaders op haar verzogt Odroy

„ van 'sKeyzers vvegen gedifponeert zoude zyn, &c.
Keizer -arel hiervan verwittigt, gaf aan den Hage by brieve van

den lo. Mei deszelven jaars Odrooi, om voor den tyd van zes jaa-

ren hoogcr wyn en bier-accyns te mogen hefFen , om alzoo door dat

middel de vervallen financie te herilellen en vervolgens deRegeer-
ders aan te moedigen tot het aanvaarden van hunne bedieninge ; dog
tevergeets: Wantofwel by de gemelde afte dezelve Schepenen
wierden bevryt voor de aanlpraake van's Haags fchulden, zoomaak-
ten egter de nieuw aangeltelden op Ste. Catharinen-dag i^fs., „uit

„ vrefe vnn gegyfclt te worden voor de rellerende portieindebede,

„ die die van den Hage nog fchuldig waren, waarvoor men hen niet

hadde bevryd , al wcderom zwarigheid om in den dienft te treden,
den eed tc doen, en met den Bailliu te regt te zitten. Gysbrecht
•van IVyrigacrden-, die Vmcent van Lebejtein in 't Bailliufchap wasge-
volgt, „ hebbendc zekere gevangens in hegteniile , die hy gaerne

„ wilde cauferen en jegens denzelve procederen, als na rechte en

„ exigentie hunner delit^len, vervoegde zig aan den Hove van Hol-
„ land, en verwierf by acle van den 2. Decemb. if5'3- (^)) datde
„ oude Schepenen van 't voorleden jaar geauthorifeert wierden de
„ voorlz gcvangenen te hooren en examineren , zoo verre het niet

„ gedaan was, en tot vermaninge van den Bailliu daarinne te wy-
„ zen,zulks zy bevinden zouden te behooren. Dit fchynt egter niet

te

(0) Te vinden hievna onder de Bylaage No. xli.

(/)) De a6le hiervan fbac gcdrukt onder de Bylaage No. XL 1 1.

(</) Bcgrepen in dc Byha^c Nam. XLiii.

//. T>ccl. T
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te 7.yn opgevolgt, want men vind een tweede acle (r) gedagte-

kent den 13. januarii iff^., na llyle van den iJove , dat is 1554.,

na gemeen fchryven, „ waavby dczelve liailliu genuthorifecrt en

„ geordonneert werd de voorf/, gevangenen te houdcn in hegtenifle

„ tot Keizers kofte ter tyd en wylen toe de gceligeerde Schepenen

„ eed gedaen fouden hebben, of andcrs in deze zaeke zoude we-

„ fen voorzien. Voorts hadde 't zelvc Ilof by ecne andere adevan
den i8. derzelver maand December vyftien hcnderd drie en vyfdg

Come/is van Atcken , Simon vander 'Does , Jacob Verrnye , \xoonen-

de in den Hage, en Jacob Simonfz woonende tot Schevelinge , gc-

magtigt , om te llaan over alle brieven , Stipulaticn en Procuratien

,

die men gewoon was voor den Gercgte van den Hage te palleren.

Wy zuUen de ade ( s) zelf, als aanmerkelyk ten opzigte van de
Schepen van Schevelinge , woordelyk alhier byfchryven , luidende

als volgt

:

„ Alfoe die nyeuwe geeligeerde en genomineerde Sccpenen en

„ Vroetfchap van den Hage voir den jegenwoirdigen jaere drie en

„ vyftig hen om fekere redenen, die den llove bekent fyn, diiiicyl

„ gemaekt hebben , eed te doen en te treden in de exercitie van
hoere voerfz oi^Hcien , mits welke den llaghe gcfchapen waere
fonder poh'cie en regiment te blyven; SOE EEST , dat 't Hof
van Hollant willende hierinne voerfien, en verhoeden bet verlies

en interefl: van den incommen en andere nootlicke wercken van
den Hage aengaende, geauftorifeert en geordonneert heeft, auc-

torifeert en ordonneert 't zelfde Hof mits deien , Come/is van Aec-
ken Symon van der Does , Jacob Verrnye IVillemfz en Jacob

Symonfz wonende tot Scheveninge, omme te verliaen over alle

gew oenelicke ffipulatien van Scepenen- brieven, Certificatien

,

Procuratien, Tolle- brieven en diergelyke, die men vermach ofge-

woenlick es voor dien van den Hage te cxpedieren , zo wel on-

der 't gemeen als onder hoerpriv^ zegel /;/ commnni forma -^^ oivts

recht te doen van Gaft- en buvten-partien , erf-fcheidingen, vifi-

tatien van nedergeflagen en diergelyke kennille te mogen nemen

,

den Excys, Craen en Craendienlten , Vleys-halle en andere dier-

gelyke te verhuyren,en voorts tot alien anderengoeden en incom-

men van den Hage goet, fcarp toeficht te nemen , dezelfde in 't

openbaer en den meeft daervooren biedende op te ve\ len en te

verpachten naer ouder gewoenten , die rekeninge particulier van
dien , mitsgaders van der Scole, Thienden , penningen en dier-

gelyk up te nemen , gelyk men naer ouder gewoenten collumier-

lyk es te doen, ordonnantien van arbeyts-loon van nootlicke wer-

ken, vacatien en anders den Hage aengaende te palleren en t'ex-

pedieren , zonder nochtans dat de voorfz genomineerde Sche-

„ penen eenichzints ghyfelbaer of executabel zullen vvefen voor

„ de fchulden van den Hage , en dit voer defe reyfe alleen ,

„ zonder te trecken in conlequentie en ter tyt en wylen toe an-

„ ders van wegen der Keyferlyke Majeileit fal vvefen geordon-

„ neert

(r^ Mede geplaafl onder de Bylaage Num. XLiv.
(i) Geregillr. in 'c vicrde Memor. van J. van Dam /o/. 170. 'ocrfo.

5)

»>

J>

»

J)

»

5>
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neert. Gedaen in den Hage den xxviij. December anno xvc.

'J drie en vyftich. In kennille van my,

Onderteykent

,

J. D A M.

1554. tot Ste. Cathar'ma iS55-

Si hepenen.

Cornells \'an Aicken.

Willem Pieterfz van Criep.

Symon van der Does.

Jacob Willem fz Vermy.

Pieter van Soutelande.

Boudewyn van der Boe.

Fan Schevcninge.

Jacob Symonfz.

yroedfchcippen,

Anthonis Aertfz.

Michiel Loiifsz.

Cornells Symonfz.

Mr

Mr,

{t) treforiers.

1555. tot Ste. Cathar'ma 1556.

Schef enen.

Cornells van Aecken.

Willem Pieterfz van Cryep.

Symon van der Does.

Jacob van Dorp.

Jacob Willemfz Vermy.
Engebrccht Jorlfz.

P'an Schroeninge.

Jacob Symonfz.

Froed/chappen.

Mlchlel Claefz van den Berg,

Michiel Loufsz.

Arent Hiiygfz.

Jan Willemfz van Dorp.
Cornells Symonfz.

Anthonis Aerntfz.

Trejorier.

1556. tot Ste. Cathar'ma iS57-

Schepenen.

Cornehs van Aecken.

Willem Pieterfz van Cryep.

Symon van der Does.

Jacob Willemfz van Dorp.

Michiel Loufsz.

Van Scheveninge.

Jacob Symonfz.

Vroedfchappen.

Mr.

Mr.

Treforier.

Dirk Jooftezoon.

1557. ^of Ste. Cathar'ma 1558.

Schepenen.

Cornelis van Aicken.

Willem van Cryep.

Symon van der Does.

Jacob Vermy.
Jooll Jacobfz.

Van Scheveninge.

Vroedfchappen.

Michiel Loefsz.

Jacob van Dorp.

Arent Huychfz.

Cornells Symonfz.

Jan Clemenfz.

Pieter Eruynfz.

7;f-

(/) Den 10. Novemb. 1556. verleende Koning Philips aan die van den Hage Oc-
rrooi, om in p'aatzc van twee een Treforier te mogen aanftellcn.

//. T>eel, T z
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Treforier.

Dirk Jooftcnzoon.

I5J8. tot Stc. Catharim 1559.

Sckepenen.

Cornells van Aicken.

Symon van der Does.

Jacob van Dorp.

Jacob Venny.
Joofb Jacobfz.

Adriaen Huychfz van den Velde.
Van Schevminge.

Vroedfchafpen.

Treforier.

Die van den Hage tot nog toe on-

voorzien zynde geweeft van Burge-

meefteren , wierden hen te dezer tyd

by Oftrooi van den 16. Novemb.
1559. twee toegevoegt; welker naa-

men wy nu in 't vervolg mede ziillen

opgeven.

'^S%9- fot Ste. Catharina 1560.

Biirgemeeftcren.

Schepenen.

Cornells van Aecken.
Symon van der Does.

Jacob Vermy.
Joofl: Jacobfz.

Jacob van Dorp.

Adriaen van den Velde.

Adriaen van der Aa.

Van Scheveninge.

Vroedfchappen.

Mr. Michiel Claefz van den
Mr. Aernt Huygfz.

Jan Clementfz.

Cornelis Symonfz.

Treforier.

Berg.

1560. tot Ste. Caih(frina 1561.

Bnrgemeejleren.

Jacob Vermy.

Schepenen.

Jacob van Dorp.

Adriaen van der Aa.

Symon van der Does.

Cornelis van Aicken.

Adriaen van den Velde.

Adriaen Grebber.

Van Scheveninge.

Cornelis Cornelifz alias Jongc-
neel (u).

Vroedfihapfen.
Dirk van Stervelt Jooflenfz.

Treforier.

1561. tot Ste. Catharina 1562.

Burgemeefiereti.

Schepenen.

Cornelis van Aicken.

Jacob van Dorp.
Adriaen Grebber Jacobfz.

Adriaen van der Aa.

Van Scheveninge^

Cornelis Cornelifz Jongeneel.

Vroedfchappen

Treforier.

1562. tot Ste. Catharina 1561-

Btirgemeefieren.

Dirk van Alkemade.

Joofl Jacobfz.

Schepenen.
Cornelis van Aicken.

(«) Elders werd by gcnaamt Jongeneel CorrteUfz-, en was van Scheveninge, zie
ilooit Nederl. Hijl. 3. l>ock pug. 119.
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IVIr,

Jacob van Dorp ( u )•

Symon van der Does.

Adriaen van de Velde.

Adriaen Aerdz van der Aa.

Adriaen Jacobfz Grebbcr.

p'^an Schevelinge.

Cornells Cornelifz Jongeneel.

Vroedfchappen.

Aernt Huygefz.

Mr,

Trefor'ier.

Jan Wolf.

1563. tot Ste.Catharina 1564.

Burgemeejieren

,

Dirk van Alkemade.

Joofl Jacobfz.

Schepenen.

Cornelis van Aecken.

Jacob van Dorp.

Symon van der Does ; hg in de

ondertckeninge van een Keiire van

29. Julii 1564. werd hy getitelt

Scbout van den Hage en in zyne

•plaatze ah Schepen
,

Jan van Ouwen.
Adriaen van den Velde.

Adriaen Grebber.

Claes van Dam.
P'^an Scheveninge.

Adriaen Koenen, 3. Jan. 1564.
- - - Schilperoot, 29. yi<//'ii564.

Vroedfchappett.

Aernt Huygefz.

Claes Pieterfz, Goudfinit.

Cornelis Coenraetfz Meffing.

Jan Dirkfz , IVynverlaeter.

Michiel Willemfz.

Joofl Claefz ( w ).

Trefirier.

Jan Wolf.

1564. tot Ste. Cathama 156$-

Bnrgemeejieren.

Schepenen.

Cornelis van Aicken.

Jacob van Dorp.

Adriaen van den Velde.

Jan van Ouwen.
Claes van Dam Adriacnfz.

Van Schevetiinge.

Vroedfcbappen.
Mr. Aernt Huygefz.

Mr. Michiel Claefz.

Cornelis Cornelifz alias Jongeneel*

Trefirier.

Dirk Jooften.

1565. tot Ste. Catharina 1566.

Bnrgemeejieren.

Schepenen.

Cornelis van Aecken.

Claes van Dam.
Jan van Ouwen.

Van Scheveninge.

Vroedfihappen.

Mr. Aernt Huygefz.

Mr. Michiel Claefz van den Berg.

Trefirier.

Dirk Jooilen.

1566. tot Ste. Catharina 1567.

Den 20. Novemb. 1566. wierd by-

den Hove op exprcffe laft van den

Prince van Oranje , Stadhouder-Gene-

rael , de Magiftraat gecontinueert tot

de komfte van zyne Excellentic of dac

an-

^
V ) Deze was Ao. 1563. en 1565. Schout tot Monjler.

^vj) Deze was voorhcen eewecll Schepen tc Geervliet.

T 3
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anders van zynent wege daarin zoudc

wezen voorzien (.r).

„ Op hiiyden cs de Weth van den

Hage by den Hove gecontinueert

deur Ordonnantie van zync Excel-

lencie ter tyd en wylen toe die reke-

ninge van den Hage van 't Raedhuys en

andere gehoort en gefloten zullen

zyn , ende als dan van wegen zyne

Excellentie anders zal wezen geor-

donneert. Aftum den 28. Januarii

1566. ftilo CuricE (7).
De naamen der Magiftraats-perzoo-

nen , die wy in dit jaar genoerat vin-

den, zyn deze.

Burgemeejieren.

Schepenen.

Jacob van Dorp.

Jan van Oiiwen.

Claes van Dam.
Adriaen van de Velde.

Pieter de Vries.

Frans Huybrechtszoon.
l^an Scheveninge.

Vroedfchappen^

Trejbrier.

1567. tot Ste. Catharina 1568.

Burgemeejieren

Mr. Michiel Claefzvan den Berg {z).

Claes van Dam.

Mr.

Schepenen.

Jacob van Dorp.

Adriaen van den Velde.

Jan van Oiiwen.

Pieter de Vries.

Cornclis Meffing.

Adriaen van der Lindt.

Fan Scheveninge.

Jongencei Cornelifz.

Vroedfibappen.
Dirk van Alkemade ,

(s:).

Aernt Iluygefz, oitd-Burgemr. (s).

Jooll: Jacobfz.

Michiel Willcmfz.

Willem van Nek.
Adriaen Grebber.

Willem Pieterfz van der Wan.

Treforier.

1568. tot Ste. Catharina 1569.

Burgemeejieren.

Adriaen van der Lindt.

Schepmen.
Jacob van Dorp.

Jan van Ouwen.
Adriaen van den Velde.

Pieter de Vries.

Cornelis Coenfz Mefling.

Dirk Paeuw.
Gregorius van Moerfele («).

Van Scheveninge.

Adriaen Janfz Hoiick.

Vroedfchappen.
Mr. Aernt Huygefz.

Wil-

(a-) By afle geregiftr. in 't vierdc Memor. van Ernfl/a/. loi. -verfo.

(^} Gcregidr. ibid. j'ol. 109.

(2) Deze drie vvaren Leen-manncn van zyne Keizcrl Majcfleit.

(rt) Deze was ecn Brabandcr, en mitsdicn bewcerdcn de Staaten van Holland,

dat hy tot de regeering niet bcvocgt was, inzooverre, dat by Rcfolutic van den
20. April 1569. befloccn wicrd, ,, datmcn van wegen de Staeten zoiide docn ver-

„ 2oekcn provific poenael van den Hove van Holland tegcns ccnen Mark van Duyn y

„ Dcurwacrdcr, en Gregorius van Moerfele Schcpcn in den Hage, welcnde gebooren

,, Brabanders, omme henl. te docn intcrdiceren d'cxercitie van harcn Officicn in

„ Holland , tot onderhoudcnifTe van de Privilegicn , dc Staeten van Holland vcr-

„ Icent, alzoo d'ingeboorncn van Holland niet en wcrden geadmitteert tot eenigc

„ officicn in Brabant, zie mede Hooft JVc^^/fr/. /////. 24. boek pag. 108 1. Zoozcerna-
jnen de Staaten in die tyden ter hcrte ecn zuiverc en ongekrcuktc onderhoudcnifle

van 's Lands Geregtighcdcn. Want ofwcl een Schcpcn van den Hage en cen Deurwaar-
dcr van den Hove gccne perzooncn waren, die tot het hoog beftier van den Lande
eenigc betrekl<inge"haddcn, zoo wilden egter de Staaten niet lyden , dat in hunnc
Privilegicn dc ininfte inbreuk gefchiedde.

%
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Willem Pieterfz van der Wan.

J.
dc Paep.

Mr,

Treforier.

1369. tot Ste. Catharina 1570.

Bitrgemeefteren.

Dirk van Alkemade.

Adriaen van der Lindt.

Schepenen.

Jan van Ouwen.
Cornells Meffing Coenfz.

Dirk Paeuw.

Pieter de Vries.

Ecuwoudt Joryfz.

Adriaen van Cryep.

Claes Janfz de joede.

Cornells Adriaenfz.

Vroedfihafpen.
Aernt Huygefz.

Jan Willem fz van Dorp.

Claes van Dam.
WilJem Pieterfz van der Wan.

Treforier.

1571. tot Ste. Catharina 1572.

Burgemecjieren.

Dirk van Alkemade.

Claes van Dam,
Schepenett.

Adriaen van dc- Velde.

Mr. Aernt Huygefz.

Dirk Paauw.

Adriaen Willemfz van Cryep.

Joofb van Hove.
Cornells van Ryn.

Barent Janfz Nyelant.

Vroedfchappen.

Treforier.

1570. tot Ste. Catharina 1571.

Bitrgemeefteren.

Adriaen van de Velde.

Schepenen.
Claes van Dam.
Dirk Paeuw.
Adriaen Willemfz van Cryep.
Pieter de Vries.

Jofeph van Hove.
Cornells van Ryn.

Vroedfchappen.
Willem Pieterfz van der Wan.

Treforier.

1572. tot Ste. Catharina 1573.

Burgemeeftet en.

Schepenen.

Adriaen Willemfz van Cryep.

Vroedfchappen,

Treforier.

1573. tot Ste. Catharina 1574.

Burgemeefteren.

Schepenett.

Cornells van Ryn.
Frans Reyerfz.

Freed-
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Vroedfiha^pn. \
Treforicr

Treforier.

1574. tot Ste. Catharina 1575.

Btirgemeejteren

.

SchepeJieit.

Vroedfchappen.

Treforier.

1575. tut Ste. Catharina 1576.

Bnrgemeejieren.

Joofl Jacobfz.

Jacob van Dorp.

Schepenen.

Svmon van der Does.

Pieter de Vries.

Frederik van Elburch.

Cornelis Zybrantfz.

Adriacn Screvelfz.

Mr. Dirk van Meerkerke.

Van SchcvcHiige.

Adriaen Janfz Hoek.

Vroedfcbappen.

Adriaen Willemfz van Crycp.

Tan van Treslong.

. . - Verhorfl.

Vincent van Wieringcn.

Jacob Adriaenfz.

Mr. Aernt 1 lugenfi:.

1576. tnt Ste. Catharina 1577.

Bnrgcmecjiereu.

Jooft Jacobfz.

Frederik Frederickfz van Elburch.

Schepenen.

Adriaen Cryep.

Cornelis Zybrantfz.

Adriaen Schrevelfz.

Mr. Dirk van Meerkerke.

Vincent van Wieringcn.

Jacob Adriaenfz van der Burch.

Van SchevcUnge.

Vroedfchappen.

Dm 5. April 1577. geordonneert om te

dienen tot Ste. Catharina 1577-

Syraon van der Does.

Jacob Willemfz van Dorp.

Pieter Willemfz de Vries.

Vrank van Moyaelen.

Dirk Franfz van Wyeringen.

Jan Janfz Wolf.

Lenert Ysbrantfz.

Dirk Woiiterfz Keyfer , ohiit.

Pieter Jacobfz , Maiidemaker.

Bartholomeus Symonfz.

Geryt Janfz , in de klok.

Gerrit Aertfz , Backer.

Dirk Cornelifz.

Heynrick Janfz.

Treforier.

1577. tot Ste. Catharim 1578

Burgemcejleren.

Joofl Jacobfz.

Frederik van Elburch.

Schepenen.

Symon van der Does.

Adriaen van Cryep.

Cornelis Zybrantfz.

Adriaen Screvelfz,

Vincent van Wieringcn.

Jan Wolf.
Van SchevcUnge.

Steffen Dirckfz.

Vroedfchappen.

Jacob Willemfz van Dorp.

Vrank van Mojalen.

Lenert Ysbrantfz.

Gerrit Janfz , in de klok.

Geryt Aertfz , Bakker.

Bartholomeus Symonfz.
Hevn-
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Ileyndrik Janfz.

Pietcr Jacobfz.

Sybrant Jacobft.

Arent van Rysberge.

Jacob Adriaenfz van der Burch.

Mr. Ileyndrik Michielfz.

Treforier.

1578. tot Ste.Cathama 1579-

Btirgemeefteren.

Simon van der Does.

Jacob van Dorp.

Schepencn.

Adriaen van Cryep.

Cornells Zybrantlz.

Adriaen Screvelfz.

Vincent van Wieringen.

Jacob Adi-iaenfz van der Burch.

Jan Wolf.
Van Scheveninge.

Adriaen Janfz Houck.

Vroedfchappen.

Vrank van Mojaelen.

Cornelis Maercenfz Drenkwaert.

Leenert Ysbran:fz.

Gery t Janfz , in dc dock.

Mr. Acrnt Zymonfz Jutfaes.

Ysbranc Dirkfz Groenefleyn, m
den Dolphyn.

Areht van Vollenhoven.

Joachim Robbrcchtfz.

Arent van Rysberge.

Mr. Heyndrik Michielfz , Chimrgyn.

Jacob Claefz van Tcylingen.

Dammas Gout.

Arent Ysbrantfz.

Acrnt Bodcpraven.

Treforier.

Jan Wolf, aangejhlt 5. Decemh.

doed ecd den 1:^. Dcccinb. 1578-

1579. lilt Ste.Catharina 1580.

Burgemcefteren.
Simon van der Docs.

Jacob van Dorp.

Schepcnen.

Adriaen van Cryep.

Cornelis Zybrantfz.

Frederik van Elburch.

Vincent van Wieringen.

Cornelis Wyelanr.

•Mr. Acrnt Symonfz Jutphaes.

Vayi Scbevclinge.

Steffcn Dirkfz.

Vroedjcbappen.
Leenert Ysbrantfz.

//. T:)eel

Acrnt Chriftoffelfz.

Arent Bodcgraven.

Barthelmecus Symonfz.

Jan Wolf.

Joofl Jacobfz.

Adriaen Screvelfz.

Trefirief,

Jan Wolf.

1580. m Ste. Cathar'ma 158I'

Burgemeejleren.

Simon van der Does.

Jooft Jacobfz Hogenhoeck.

Schepenen.

Jacob van Dorp.

Cornelis Zybrantfz.

Adriaen Screvelfz.

Vincent van Wyeringen.
Cornelis Wyelant.
Adriaen Jorifz Hbuckgeefl.

Van Schevelinge.

StefFen Dirckfz.

Vroedjcbappen.
Frederik van Elburch.

Jan Wolf.

Joachim Robbrechtfz.

Cornelis Maertenfz Drenkwaert.

Batholomeus Symonfz.

Arent Bodegrave.

Jacob Adriaenfz van der Burch.

Mr. Ileyndrik Michielfz , Chiiwgyn.

Dammas Gout.

Mr. Jan van Treslonge.

Zacharias Nobelaer.

Joofl van Gelder.

Treforier.

Jan Wolf.

158 1, tot- Ste. Cathar'ma 1582.

Burgemeejleren.

Frederik van Elburch.

Cornelis Zybrantfz van Brederode.

Schepenen.

Jacob van Dorp.

Adriaen Screvelfz.

Cornelis Wyelant , ohnt.

Mr. Acrnt Symonfz Jutphaes.

Jacob van der Burch.

Dammas Goudt.

Johan van der Wiele , hy plaats-

vidlinge.

Van Schevelinge.

Stclfen Dirkfz.

^ Vroed-
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Vroedfchappen .

Simon van der Docs.

Jooft Jacoblz Hogcnhouck.

Jan Wolf-
Mr. Heyndrik Michiclfz , Chimrgyn.

Lenert Ysbrantfz.

Cornells Maertenfz Drenkwaert.

Arent van Vollenhoven.

Heyndrik Janfz.

Trejbrkr.

Jan Wolf.

1582. tot Ste.Catbarlna 1583.

Burgemeejieren.

Joofl Jacobfz Hogenhouck.

Frederik Frederikfz van Elburch.

Schepenen.

Jacob van Dorp.
Cornelis Zybrantfz.

Adriaen Screvelfz.

Mr. Aernt Symonfz Jutphaes.

Bartholomeus Symonfz Overduyn.
Heyndrik Janfz Nobel.

Van Schevel'inge.

SteflFen Dirkfz.

Vroedfchappen.
Simon van der Does.

Jan Wolf.

Joachim Robbrechtfz.

Lenert Ysbrantfz.

Simon Adriaenfz van Duynen.
Andries Jooftefz 't Hoflant.
Arent van Vollenhove.

Jacob van Leeuwen.
Mr. Heyndrik Michielfz , Chimrgyn.

Jacob in de wikle zee.

Trefor'ter.

Jan Wolf.

1583. tot Ste. Catharim 1584.

Bnrgemeefteren.
Jooll Jacobfz Hogenhouck.
Cornelis Zybrantfz van Brederodc.

Schepenen.
Jacob van Dorp.
Frederik van Elburch,
Adriaen Screvelfz (/>).

Jacob van der Burch.
Johan van der Wiele.

Mr. Aernt van Jutfaes.

(^^ Deze was in 1584- gefubftituecrdc

Dammas Gout.
- - - Block.

Van SchevcJinge.

StefFen Dirckfz.

Vroedfibappen.

Jan Wolf.

Cornelis Maertenfz Drenkwaert.

Joachim Robbrechtfz.

Arent van Vollenhove.

Andries Jooflefz 't Hoflant.

Aernt Bom, Guudfmit.

Mr. Heyndrik Michielfz , Chirur^gyn.

Simon Adriaenfz van Duynen.
Simon Adriaenfz,

Sacharias Nobclaer.

Johan van Surendael ofZuyrendael.

Trejorier.

Jan Wolf, ovededen in 1584.

1584. tot Ste. Catharina 1585.

Burgemeejieren.
Cornelis Zybrantfz.

Johan van der Wyele.

Schepenen.

Jacob van Dorp.
Adriaen Screvelfz.

Zacharias Nobelaer.
Cornelis Drenkwaert.

Mr. Hendrik van Muerbeek.
Anthonis van Cats.

Van Scbcvelinge.

Steffen Dirkfz.

Vroedfchappen.
Jooft Jacoblz H(\genhouck.
Frederik van Elburch.
Dammas Gout.

Joachim Robbrechtfz.

Jacob van der Burch.
Lenert Ysbranifz.

Andries Jufhefz 't Hoflant.
Arent van Vollenhove.
Johan van Zurendael.

Heyman Gillifz Kiggelaer.

Jacob Claefz.

Heyndrik Hofman.

Trejorier.

Ludolf Michielfz.

1585. tot Ste. Catharina 1586.

Burgemeejieren.

Frederik Frederikfz van Elburch.
Adriaen Screvelfz.

Schepenen.

Joofl: Jacobfz Hogenhouck,
Jacob van der Burch.

Dam-
van den Schout van den Hage.
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Dammas Goudt.

Hendrik Janfz Nobel.

Corneiis van Drenkwaert.

Anthonis van Cats.

Van Schcvethige.

StcfFen Dircxz.

Vroedjchappen.

Mr. Hendrik van Muerbeek.

Leendert Ysbrantfz.

J icob Qaefz Teylingen.

i\ndries Jooflefz 't Hoflant.

Joachim Robbrechtfz.

Aernt van Vollenhovcn.

Bartholomeus Simonfz.

Jan van Surendael.

Hendrik Hofman.
Simon Adriaenfz, Goudfmit.

Heyman Gillifz.

Pietcr Jacobfz.

Treforier.

Louf Michielfz.

1586. tot Ste. Cathar'im 1587.

Burgemeefleren.
Frederik van Elburch.

Adriaen Screvelfz.

Schepenen.

Jooft Jacobfz Hogenhouck.
Corneiis van Drenkwaert.
Anthonis van Cats.

Mr. Hendrik van Muerbeek.
Jacob Cornelifz.

lieyman Gillifz Kiggelaer.

Van Schevelinge.

Vroedfchappen.
Leendert Ysbrantlz.

Aernc ChriflofFelfz van Vollen-

hoven.

Pieter Jacobfz.

Hendrik Hofman.
Andries Jooftefz 't Hoflant.
Jacob Claefz Teylingen.
Frans Tyelmanfz Conink.
Symon Adriaenfz, Goudfmit.

Aenit Bom , Goudfmit.

Jacob Stalpert.

Trejbr'ier.

Jacob Heerman , aangeminen tot

Treforier van den Hage voor den
tyd van twee jaaren den 21. Jpril

1587. tot Ste. Catharina 1588.

Burgemeefleren

Jooft Jacobfz Hogenhoucki
Frederik van Elburch.

ichepenen.

Johan van der Wiele.

Jacob Adriaenfz van der Burch.

Dammas Gout.

Corneiis van Drenkwaert.

Anthonis van Cats.

Heyman Gillifz Kiggelaer.

Van Schevelinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfihappeal.
Adriaen Screvelfz.

Lenert Ysbrantfz.

Pieter Jacobfz.

Aernt van Vollenhove.

Hendrik Hofman.
Aerht Bom, Goudfmit.

Pieter Janfz, Apotheker.

Jacob Heerman.
Breyene de Feytere of Seytere.

Jacob Cornelifz.

Treforier.

Jacob Heerman.

1588. tot Ste. Catharina 1589.

Biirgemeejieren.

Schepenen.
Corneiis van Drenkwaert.
Heyman Kiggelaer.

Jacob Adriaenfz van der Burch.

Anthonis van Cats.

Dammas Goudt.

Van Schevelinge.

Vroedfchappen.

Treforier.

Jacob Heerman.

1589. tot Ste. Catharina 1590,

Burgemeejiercn,

II. T)eel. £ Schc'
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Schepenen.

Heyman GilWz Kiggelaer.

Job Janfz.

Jacob Cornelifz.

Cornelis van Drenkwaerc.

Van Schcvelinge.

Vroedfchappen.

Treforier.

Jacob Heerman.

1590. tot Ste. Cathar'ma 1591.

Bttrgemeejleren.

Jacob van der Burch.

Antonis van Cats.

Schepenen.

Heyman Kiggelaer.

Jacob Cornelifz.

Job Janfz.

Wynant Scholl.

Adriaen Huygenfz.

Simon Adriaenfz.

Van Schevclinge.

Jan Adviaenfz Houck.

Vroedfchappen.

Joofl Jacobfz Hogenhouck.

Frederik van Elburch.

Adriaen Screvelfz.

Lenert Ysbrantfz.

Pieter Jacobfz.

Jacob Heerman.

Arent van VoUenhove.

Pieter Janfz.

Heindrik Hofman.
Zegher Pieterfz.

Frans Tyelmanfz Conitik.

Wynant Frederikfz.

Treforier.

Jacob Heerman.

Jj'S de tisee Burgemcejlerm vergundcn ck

Staaten van Holland aan den Hage nog ecn

dei-den by O£irooy van den 21. jfanmyif

1591-

159 1, tot Ste. Cathar'ma 159--

Bnrgemeeflereu.
Adriaen Screvelfz.

Antonis Cats.

Aernt Boll.

Scbcpenen.

Heindrik Nobel.

Heyman Kiggelaer.

Jacob Cornelifz.

Job Janfz.

Adriaen Huygefz.

Michiel Ysbrantfz.

Van Schevel'mge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedjchappen.

Frederik van Elburch.

Jooll Jacobfz Hogenhouck.

Jacob van der Burch.

Symon Adriaenfz.

Cornelis van Blyenburch.

Pieter Jacobfz.

Jacob Heerman.
Aernt van VoUenhove.
Pieter Janfz, Jpotheker.

Wynant Frederikfz.

Jan Jacobfz , Jpotheker.

Pieter Gysbrechtfz, VIeeshoudei:

Treforier.

Jacob Heerman.

1592. tot Ste. Cathar'ma 1593-

Burgemeefieren

.

Adriaen Screvelfz.

Jacob van der Burch.

Arent Boll.

Schepenen.

Heyman Kiggelaer.

Jacob Cornelifz.

Job Janfz.

Adriaen Huygenfz.
Cornelis van Blyenburch.

Claes Cornelifz.

Van Scbevelinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfchappen.
Joofl; Jacobfz Hogenhouck.
Frederik van Elburch.

Antonis van Cats.

Hendrik Nobel.

Wynant Scholl.

Cornells Wyelant.
Dammas Goudt.

Jacob Heerman.
Aernt van VoUenhove.
Pieter Jacobfz.

Pieter Janfz, Apotheker.

Wynant Frederikfz.

Treforier.

Jacob Heerman ,deni<^. Mc'i 1593.
gccontimieert tot Mci avond Jo.

\vc. vier en tnegentig.

isr.
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Mr

1593- tot Ste.C{itharim 1594.
'

Burgemeejieren.

Adriaen Screvelfz.

Aernt Boil.

Cornells van BIyenburch.

Scbepenen.

Frederik van Elburch , crocrJeden en

in zyne plaatze.

Anthonis van Cats.

Heyman Kiggelaer. ,

Jacob Cornelifz.

Job Janfz.

Wynant Scholl.

Adriaen Huygenfz.
Fan Schcvelmge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedjchappen.

Joofl Jacobfz Hogenhouck, ohnt.

Antonis van Cats , imrd Schepen.

Hendrik Janfz NobeJ.

Dammas Goiidt.

Claes Cornelifz.

Jacob Heerman. ,

Pieter Janfz.
*

Pieter Jacobfz.

Aernt van Vollenhove.

Dominicus Boot.

Ysbrant Dircxfz.

Evert Quirynfz , Cajieleyn.

Treforier.

Jacob Heerman
,

geconthmeert tot

30. Jpril 1595.

1594. tot Ste. Catharma 1595.

Burgemeejieren.
Adriaen Screvelfz.

Cornells van BIyenburch.

Jacob Cornelifz.

Schepejien.

Antonis van Cats.

Heyman Kiggelaer.

Weynant Scholl.

Adriaen Huygenfz , de oude.

Claes Cornelifz.

Jan Janfz , Lakenkooper
, oiierkden

en in zyne plaatze amgejielt

Jan Janfz Cocq.

Van ScheveJinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfihappen.
Hendrik Janfz Nobel.
Dammas Goudt.

Jacob Heerman.
Job Janfz.

Cornells Claefz Nachtegael.
Jan (^uartelaer.

Pieter Jacoblz.

Pieter Janfz.

Aernt van Vollenhove.

Dominicus Boot.

Jan Joppefz , Lakenkooper.

Govert Jacobfz.

Treforier.

Jacob Heerman.

1595. tot Ste. Catharina 1596,

Burgemeejieren

.

Adriaen Screvelfz.

Cornells van BIyenburch.

Jacob Cornelifz.

Schepenen.
Antonis van Cats.

Heyman Kiggelaer.

Adriaen Huygenfz.
Wynant Scholl.

Claes Cornelifz.

Jan Janfz Cocq.

Van Schevelinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfchappen.
Dammas Goudt.

Job Janfz.

Henrlk Janfz Nobel.

Pieter Jacobfz.

Aernt van Vollenhove.

Pieter Janfz, Jpotheker.

Jan Joppefz, Lakenkoper.

Treforier.

Jacob Heerman.

1596. tot Ste. Catharina 1597.

Burgemeejieren.

Adriaen Screvell'z.

Cornells van BIyenburch.

Jacob Cornelifz.

Schepeneu.

Antonis van Cats.

Heyman Kiggelaer.

Adriaen Huygenfz.
Weynant Scholl.

Claes Cornelifz.

Jan Janfz Cocq.

Vail Schevelinge^

Jan A dr. Houck.

Vroedfchappen.
Dammas Goudt.

Helnrik Nobel.

Job Janfz.

Jacob Heerman.
Aetnt van Vollenhove.

^3 Jan
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Jan Joppen.

Piecer Janfz, Apotheker.

Govert Jacobfz.

Mr. Jan Qiiartelacr.

Pieter Janfz van Treslong'

Heinrik Moons.
Franfoys de Conink.

Treforier.

Jacob Heerman.

1597- ^"^ ^^^- ^^f^^^™^ 1598'

Burgemeejieren.

Antonis van Cats.

Jacob Cornelifz.

Heyman Kiggelaer.

Schepenen.

Job Janfz.

Adviaen Hiiygenfz k oude,

Wynant Scholl.

Claes Cornelifz.

Jan Janfz Cocq.

Everart Qiiirynfz.

Fan Scbcvclinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfihappen.
Adriaen Screvelfz.

Cornelis van Blyenburch.

Dammas Goudt.

Jacob Heerman.
Pieter Janfz, Jpotheker.

Govert Jacobfz.

Ysbrant Dircxfz, in denDolphyn.

Mr. Jan Qiiartelaer.

Trejorier.

Jacob Heerman.

1598. tot Ste. Cathar'maisgg.

Burgemeejieren.
Antonis van Cats.

Heyman Kiggelaer.

Everart Quirynfz.

Schepenen.

Job Janfz.

Adriaen Hiiygenfz de oude.

AVeynant Scholl.

Jan Joppefz.

Aelbrecht Heinricxz.
Claes Cornelifz.

Van ScheveJinge.

Adriaen Janfz Houck.
Vroedjchappen.

Adriaen Screvelfz.

Cornelis van Blyenburch.

Jacob Cornelifz.

Jacob Heerman.
Pieter Janfz, yjpotheker.

Jacob Stalpert van der Wiele.

Dammas Goudt.

Ysbrant Dircxz Groenefleyn.

Jan Janfz Cocq.

Mr. Jan Qiiartelaer.

Go\'ert Jacobfz van Diiynen.

Francois de Coninck.

Trejorier.

Jacob Heerman.

1599. tot Ste. Cathar'ma 1600.

Burgemeejieren .

Adriaen Screvelfz.

Everart Qiiirynfz.

Dammas Goudt.

Schepenen.

Jacob Cornelifz.

Job Janfz.

Adriaen Huygenfz.
Jacob Stalpert van der Wiele.

"*!: Claes Cornelifz.

Aelbrecht Heinricxz.

Van SchevcTmge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedjchappen.
Cornelis van Blyenburch*

Antonis van Cats.

Heyman Gillifz Kiggelaer.

Jan Janfz Cocq.

Jacob Heerman.
Jacob Cornelifz.

Pieter Janfz, Apotheker.

Ysbrant Dircxz Goenefleyn , in

de Dolphyn.

Mr. Jan Qiiartelaer.

Frans de Coninck.

Cornelis Jacobfz.

Govert Jacobfz van Duynen.

Trejorier.

Jacob Heerman.

1600. tot Ste. Catharina 1601.

Burgemeejieren,
Adriaen Screvelfz.

Jacob Cornelifz.

Aelbrecht Heinricxz,

Schepenen.
Antonis van Cats.

Job Janfz.

Adriaen Huygenfz de oiid-e.

Claes Cornelifz.

Jacob Stalpert van der Wiele.
Pieter Janfz Palefleyn.

Fan Schevelinge.

Jan Adriaenfz Houck.
Froed-
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Vroedfihappcn.

Heyman Kiggelaer.

Everart Qiurynfz.

Jan Janfz Cocq.

Dammas Goudc.

Jacob Heerman.

Ysbrant Dircxz Groeneflcyn.

Govert Jacobfz.

Jan Wolf.

Jan Heynrickfz Nobel.

Frederiic van Elburch.

Frans de Conink.

Treforier.

Jacob Heerman. Hy -mas te gelyk

Pcnningmeejhr van de Griffie van

den Hffve van Holland.

1 60 1, tot Ste. Catharina 1602.

Bnrgemeejieren.

Adriaen Screvelfz.

Jacob Cornelifz.

Aelbert Hendrikfz.

Schepenen.

Antonis van Cats.

Adriaen Huygenfz.

Claes Corneiifz.

Jacob Stalpert van der Wiele.

Pieter Janfz Palefleyn.

Govert Jacobfz van Duynen.
Van Schevelinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfchappen.
Cornells van BIyenburch.

Heyman Kiggelaer.

Everarc Quirynfz.

Jan Janfz Cocq.

Jacob Heerman.

Jan Joppe.

Jan Jacobfz.

Frans Tielmanfz Coninck.
Ysbrant Dirckfz , hi de Dolphyu.

Frederik van Elburch.

Jan Wolf.

Jan Hendrikfz Nobel.

Treforier.

Jacob Heerman.

1602. tot Sie. Catharina 1603.

Burgemeejieren.

Jacob Cornelifz.

Everart Quirynfz.

Jan Janfz Cocq.

Schepenen.
Antonis van Cats.

Heyman Kiggelaer.

Adriaen Huygenfz de oiide.

Claes Cornelifz.

Pieter Janfz Palefleyn.

Ysbrant Dirckfz Groeneileyn.

Fan Schevelinge.

Michiel Ysbrantfz.

Vroedfchappen.
Adriaen Screvelfz.

Aelbert Heermans.
Cornells van BIyenburch.

Jacob Stalpert van der Wiele.

Govert Jacobfz van Duynen.
Weynant Scholl.

Jan Joppenfz.

Frans Tielmanfz Coninck.

Jan Jacobfz, Jpotheker.

Jacob Heerman.

Jan Wolf.

Frederik van Elburch.

Treforier.

Jacob Heerman.

1603. tot Ste. Catharina 1604.

Burgemeejieren.
Jacob Cornelifz.

Everart Quirynfz.

Jan Janfz Cocq.

Schepenen.
Antonis van Cats.

Adriaen Huygenfz.
Pieter Janfz Palefteyn.

Govert Jacobfz van Duynen.
Ysbrant Dirkfz Groeneileyn.

Mr. Johan Souteland.

Van Schevelinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedjchappen.
Adriaen Screvelfz.

Cornells van BIyenburch.

Heyman Kiggelaer.

Aelbert Hendrikfz.

Claes Cornelifz.

Wynant Scholl.

Jan Joppenfz.

Jacob Pleerman.

Frans Tiellemanfz Coninck.

Jan Wolf.

Jan Jacobfz van Wouw.
Wyer Gerritfz van Overmeer.

Treforier.

Jacob Heerman.

1604. tot Ste. Catharina 1605.

Burgemeejieren.

Jacob Cornelifz.

Jan Janfz Cocq.

Adriaen Huygenfz.

Sch-



128 B £ S C II R Y V I N C E van

Scbepcnen.

Antonis van Cats.

I-feyman Kiggelaer.

Claes Corncliiz.

Picter Jaiifz Palefteyn.

Govcrc Janfz van Duynen.

Mr. Johan Quartelaer.

Van Schcvelinge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfchappeft.

Adriacn Screvelfz.

Aelbert Hendricxz.

Evert Qiiirynfz.

Ysbrant Dirkfz Groeneileyn.

Weynant Scholl.

Jan Joppcnfz.

Jacob Heerman.

Jan Jacobfz van Wouw.
Krans Tielmanfz Coninck.

Jan Wolf.

Jan Claefz, Apothekcr.

Adriaen van Neck.

Treforier.

Jacob Heerman,

1605. tcA Ste. Caihar'ma xCoC.

Burgcmeefteren.

Jacob Cornelifz.

Jan Janfz Cocq.

Adriaen Huygenfz , dog vermits zyn

overh'd(n voor dm gedaanen ecd in

deszeJfs pimtze aangejtelt.

Everart Qiiirynfz.

Schepenen.

Antony \'an Cats , dog vennits zyn

vertrek, in deszvlfs plaatze verkooren.

Adriaen Screvelfz.

Heyman Kiggelaer.

Clacs Cornelifz.

Pieter Janfz Paleflein.

Jan Wolf.
Wyer Gerritfz van Overmecr.

Fan Scheveninge.

Jan Adriaen Houck.

Froedfchappen.

Adriaen Screvelfz , ixerd iiadcrhand

Schepcn in plaatze van Ant. van

Cats.

Aelbert Hendrikfz.

Evert Qiiirynfz.

Wynant Scholl.

Jacob Heennan.
Ysbrant Dirkfz Groeneileyn.

Jan Joppenfz.

Jan Claefz , Apothekcr.

Adriaen van Neck.
Jan Qiiartelaer.

G(r,ert Jacobfz.

Jan jacobfz van Aflendclft.

Treforier.

Jacob Heerman.

1606. tot Ste. Cathaiina 1607.

Burgemccftercn.

Jacob Cornelifz.

Jan Janfz Cocq.

Everart Qiiirynfz.

Sckepenen.

Adriaen Screvelfz.

Heyman Kiggclaer.

Claes Cornelifz.

Jan Joppenfz.

Evert Jacobfz.

Jan Wolf.
Van Scheveninge.

Jan Adriaenfz Houck.

Froedfchappeii.

Pieter Janfz Paleflein.

Wyer Gerritfz van Overmeer.

Ysbrant Dirklz Groencfleyn.

Wynant Scholl.

Jacob Heerman.

Jan Quartelaer.

Jan Claefz, Apothekcr.

Jan Jacobfz van Aflendclft.

Jan liendrikfz Nobel.

Otto Gerritfz, Vettewarier.

Symon Deym.

Treforter.

Jacob Heerman.

1607. tot Ste. Catharina i6o8.

Burgemeejieren

.

Jan Janfz Cocq.

Cornells Cornelifz.

Picter Janfz Paleftcin.

Schepenen.
jan Joppen.
Gerrit Jacobfz van Duynen.
Jan Wolf.

Wyer Gerritfz Overmeer.

Jan Jacobfz van Aflendelft.

Simon Deym.
Van Scheveninge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfchappen.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Evert Quirynfz.

Heyman Kiggeiaer.

Ysbrant Dirkfz Groenefteyn.

Wynant Scholl.

Jacob Heerman.

Jan Cornelifz, Jpotbeker.

Jo-
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johan Qiiartelaer.

Jan Hendrikfz Nobel.

Jacob Dirckfz , Schoenmakcr.

Otto Gerritfz, Fettcwarier.

Vsbrant van Rysbergen.

Treforler.

Jacob Heennan.

1608. tot Ste. Catharina 1609.

Burgemeejtereti.

Jan Janfz Cocq.

Claes Cornelifz.

Pieter Janfz Paleftein.

Schepenen.

Govert Jacobfz van Duynen.

Johan Qiiartelaer.

Jan Janfz Wolf.

Wyer Gerritfz van Overmeer.

Simon De}m Maertenfz.

Johan van Aflendelft.

Van ScheveUnge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroed/chappen.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Everart Qiurynfz.

Heyman Kiggelaer.

Wynant Scholl.

Ysbrant Dirkfz Groenefleyn.

Jacob Heennan.

Jan Heynrickfz Nobel.

Jan Claefz Splinter.

Jacob Dirkfz , Schoemnaker.

Otto Gerritfz , Fettewarier.

Ysbrant van Rysbergen.

Pieter van Itteren.

Treforier.

Jacob Heerman.

1609. tnt Ste. Catharina 1610.

Btirgemeejieren.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Everart Qiiirynfz.

Claes Cornelifz.

Schepenen.
Govert van Duynen.
Johan Qiiartelaer.

Johan van Aflendelft.

Ysbrant Dircxz Groenefleyn.
Otto Gerritfz Houckgeefl.

Jacob Dirkfz , Schoemnaker.

Van ScheveUnge.

Jan Adriaenfz Houck.

Vroedfchappcn.

Jan Janfz Cocq.

Pieter Janfz Palefteyn.

Wyer Gerritfz van Overmeer.
Simon Maertenfz Deym.
Nicolaes Splinter^

//. Tieel.

Jan Hendrikfz Nobel,
Ysbrant van Rysbergen.

Claes Pieterfz de Vries.

Pieter Adriaenfz , Kiftemaker.

Pieter van Itteren.

Jan Screvelfz.

Johan Wolf.

Trejorier.

Jacob Heerman.

1 610. tot Ste. Catharina 161 1.

Bnrgemeejieren.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Guerart Qiiirynfz.

Claes Cornelifz.

Schepenen.

Johan van Aflendelft.

Jacob Dirkfz , in Cuele.

Govert van Duynen.
Otto Houckgeeft.

Jan Wolf.
Ysbrant Dirckfz Groenefleyn.

Van ScheveUnge.

Cornells Adriaenfz Jager.

Vroedfchappcn.

Jan Janfz Cocq.

Pieter Janfz Palefleyn.

- - - Fredrikfz.

Simon Deym Maertenfz.

Jan Claefz Splinter.

Jan Hendrikfz Nobel.
Ysbrand van Rysbergen.

Jan Screvelfz.

Pieter van Itteren.

Claes Pieterfz de Vries.

Pieter Adriaenfz Kiftemaker.

Trejorier.

Jacob Heerman.

161 1, tot Ste. Catharim 161 2.

BurgemeeJIeren

.

Jacob Cornelifz van Wouw,
Claes Cornelifz.

Pieter Janfz Palefleyn.

Schepenen.
Govert van Duynen.
Simon Deym.
Otto Houckgeefl.

Jacob Dirkfz.

Jan Hendrikfz Nobel.

Jan Claefz Splinter.

Van ScheveUnge.

Vroedfchappcn.

Johan van Aflendelft.

Evert Qiiirynfz.

R Jan
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Jan Janfz Cocq.

Ysbrant Groeneftein.

Pieter van Itteren.

Jan Splinter.

Jan Screvelfz.

Willem \an Neck.

Cornells Pieterfz.

Claes Pieterfz de Vries.

Pieter Adriaenfz , Kiftemaker.

Ewout Tedingerbroek.

Tre/drier.

Jacob Heerman,

1 612. tot Ste.Catharim 161 3.

Burgemeefieren.

Jan Janfz Cocq.

Claes Cornelifz.

Pieter Janfz Paleflein.

Schepenen.

Govert Jacobfz van Duynen.

Mr. Jan Quartelaer.

Simon Maertenfz Deym.
Jacob Dircxz, in Ceulen.

Jan Claefz Splinter.

Johan Hendrikfz Nobel.

Fan Schevdinge.

Vroedfchapfen.
Evert Quirynfz.

Johan van Aflendelft.

Jan Wolf.

Simon Adriaenfz.

Jan van Rottermont.

Otto Gerritfz Houkgeefl.

Jan Screvelfz.

Pieter van Itteren.

Cornells Pieterfz.

Claes Pieterfz de Vries.

Pieter Adriaenfz.

Ewoud van Tedingerbroek.

Trejbrier.

Jacob Heerman.

1613. tot Ste. Catharlm 1614.

Burgemeeftereu.
Everart (Quirynfz.

Jan Janfz Cocq.

Mr. Jan Quartelaer.

Schepenen.
Govert Jacobfz van Duynen.
Jan Wolf.

Jan Hendrikfz Nobel.

Jan Claefz Splinter.

Mr. Jooft Dedel.

Dr. Ewaldus Screvelfz.

Van ScheveJinge.

Vroedfchappett.

Claes Cornelifz.

Pieter Janfz Palefteyn.

Jan Jacobfz van Aftendelft.

Symon Deym.
Otto Houkgeefl.

Ysbrant Rysberge.

Willem van Nek.
Cornells Pieterfz.

Claes de Vries.

Jan Screvelfz.

Pieter van Itteren.

Jan van Rotterdam.

Treforter

.

Jacob Heerman.

1614. tot Ste. Catharim 1615.

Burgemeefieren.
Evert Quirynfz.

Nicolaes Cornelifz.

Pieter Janfz Paleflein.

Schepenen.

Jan Hendrikfz Nobel.

Mr. Joofl Dedel.

Willem van Neck.
Dr. Ewaldus Screvelfz.

Heindrik Cheeuwen.
Cornelis Anthonis Hambrouck.

Van Scheveninge.

Vroedfchappen.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Jan Janfz Cocq. ,.

,

Govert van Duynen.
Jan van AfTendeift.

Simon Deym.
Otto Houckgeefl.

Ysbrant Rysberge.

Cornelis Pieterfz.

Claes de Vries.

Jan Screvelfz.

Pieter van Itteren.

Jan Rottermont.

Trejorier.

Jacob Heerman.

1 615. tot Ste. Catharhm 1616,

Burgemeefieren.
Jacob Cornelifz van Wouwr.

Mr. Johan Quartelaer.

Govert van Duynen.

Schepenen.

Mr. Jan Wolf.

Jacob Dirlcfz , in Ceukn.

Dr. Ewout Screvelfz.

Willem van Neck.
Heindrik Cheeuwen.

II

t

Zc-
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Zeger van der Maes.

Van Schcveninge.

Vroedfch^ppen,

Treforier.

Jacob Heerman,

1616. tot Ste. Catharina 1617.

Burgemeefieren.

Jacob Cornclifz van Wouw.
Mr. Johan Quanelaer.

Govert Jacobfz van Duynen.

Schepenen.

Mr. Johan Wolf.

Jacob Dirckfz in Ceiikn.

Dr. Ewaldus Screvelfz.

Willem van Neck.
Heyndrik Cheeuwen.

Zeger van der Maas.

Fan Schevelinge. ,

Cornells Michielfz.

Vroedfihappeii.

Jan Janfz Cocq , oud-Biirgemr.

Johan Heyndrlkfz Nobel.

Claes Cornelifz.

Pieter Janfz PaleHein.

Mr. JooflDedel.

Jan Claefz Splinter.

Otto Hoiikgeefl.

Pieter van Itteren.

Jan Ysbrant Groenefteyn.

Treforier, _;
Jacob Heerman.

1 61 J. tot Ste. Catharina 161 8.

Burgemeejieren.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Mr. Johan Quartelaer.

Govert van Duynen.

Schepeneti.

Mr. Jan Wolf.

Jacob Dirkfz, in Ceukn.

Johan Nobel.

Dr. Ewaldus Screvelfz.

Hendrik Cheeuwen.
Mr. JooflDedel.

Fan Scheveninge.

Cornelis Michielfz.

Vroedfchapfen.

Jan Janfz Cocq.

Evert Quirynfz.

Pieter Janfz Paleflcin.

Nicolaes Cornelifz vanBrederode,

Willem van Neck.

Jan Jacobfz van AlTendelfc.

Jan Claefz Splinter.

Zeger van der Maes.
Otto Gerritfz Spyckerboort,

Pieter van Itteren.

Pieter Gysbertfz van Egmont.
Dirk Ysbrant van Groenefteyn.

Trejbrier.

Jacob Heerman.

Nadat M««r/Y.c Prins van Oranje, als Stadhouder van Holland, in

dezen jaare 1618. allomme in de Steden door ganfch Holland en
W eft-Vriefland de Wet hadde verzet, quam hy eindelyk den 8.

November in dtn Hage, daar zyne Excellentie de laatlte verande-

ringe maakte. De gehecle (f ) Magillraat wierd hier 00k van den
eed ontflagen. Daarna Itelde zyne Excellentie tot Burgemeeilers

,

Schepenen en Vroedlchappen de nagenoemde perzoonen. Terzel-

ver lyd verklaarde zyne Excellentie , toen de nieuwe Magiflraat den
eed had gedaan, dat hy niet veritond, dat de Officier van 's Gra-
venhage , Willetn van Outshoorn , eenig gezag of ftem zoude hebben
by de Burgemeefieren en Schepenen of in de Vroedfchap, maar dat

hy zig zoude hebben te bemoeyen met de zaaken zyn ampt alleen

betreffende. En op dac dit zyn gedrag en handelinge niet zoude fchy-

nen eene geweldenarye, en Itrydig tegens de Handveften enPrivile-

gien.

(c) Van de een en twintig Magillraats-perzoonen wierden 'er negentien af-

gezet , zoo als te zicn is uit de Lyltc der Steden , daar de afzettinge door zyne

Excellentie gefchiedde, gedrukt in de nieuwe Bcfchry\-iiige van Dclfc, ^ag. B5-

//. "Deel. R %

Afzettin-

ge der

Magi-
ftraacen

door
Prins

Maurhs
in i6i8.
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gien, wel ecr door de Steden by de Graaven of Overigheid verkrc-

gen, deed de Prins ook alhier eenc verkhringe, dat deveranderin-

gc der ]\fagiHraat niet was gefchicd tot bcneeminge der Gerechtig-

hcid en \^ooncgt van den Hage, maar ten dienlte van 't Land, en
om 't zelve v>'edcroni tot voorige ruft te brengen ; belallende dat-

men nilks zoude aantekenen. zie verders G. Brandt , Reformatie

II. dcel, 31. boek'i fag. 871.

Magiftraaten 5 by zyne Excellemie op nieuw
aangeftelt

,

Den 8. Novemb. i6r8.

Mr,

]\Ir.

Burgemeejieren.

Jan Qiiartelaer.

Thomas Cafliopyn.

Pieter Janszoon Palefleyn.

Schepcnen.

Jan Hendrikfz Nobel.
Herman Borfman.

Jolian Hailing.

Abraham Ic Fever.

Jan Honneur, de 'Jonge.

Michicl de Willem.
Van Scljcveninge.

Cornells Michielfz.

Vrocdfihappen.
Salomon Michielfz.

Jacob Heerman.

Jan Honneur , de Oude.

Alattheus van Thyen.
AUert Claefz , Slotemaker.

Leonart Ketting.

Jacob Hailing.

Jan Thielmans , Kmidenier.

Jan Cornelifz ( van ) Boshuifen.
Hans BoLiwenfz , de jongc.

Jan Ysbrantfz (jroencllein.

Francois van Geesdorp.

Treforier.

Jacob Heerman.
9

1 619. m Ste. Catharina 1620.

Burgemeejieren.
Thomas Caffiopyn.

Pieter van Treflong.

Abraham le Fever.

Schepenen.

Johan Hendrikfz Nobel.
Herman Borsman.

Johan Hallmg.

Jan Honneur, de jonge.

Michiel de Wilhem.
Albert Claefz van Ravefteia.

Fan Scheveninge.

Cornelis Michielfz.

Vroedjchafpen.

. Pieter Janfz Paleftein.

Mr. Jan Quarcelaer.

Salomon Michielfz.

Jacob Heerman.
Jan Honneur , de oude.

Matthys van Thye.
Leonart Ketting.

Jacob Hailing.

Hans Bouwenfz.

Jan Ysbrantfz Groeneftein.
Francois van Geesdorp.
Hendrik Jacobfz Deyll.

Treforier.

Jacob Heerman ((^).

1620. tot Ste. Catharina 1621.

Burgemeejieren.
Pieter van Treslong.

Abraham le Fever.

Johan Hendrikfz Nobel.

Sche-

nolf?n f^-'
p^' °°^' ^^,^^}^^ Subflituit I'an Hendrik Pots, Griffier van den Hove van

in^ In'V A ""'"?"^'S''^^'" '" ^'^ ^''^'-^' ^'Oo ^Is uic het derde artikelvandcsGrif-

hn uinn
' S"1'iRtekent den 24. Decemb. 16 19., biykr. „ De Griffier zal gc-

„ noudcn v/ezen neftcRs den Subaituit Frans Criep, mode te gcbruykcn als Subili-
" H^n,? '-^"""V""-^'"''^^"''

i" 'J'-" Criffie J^cot, Heerman, op al'/.ulken Lraftcment , als
,, dnci toe seordonnccrt is. /ie mede Rcfolutie van hacr Ed. Gr. Mog. van den
n^u J i^-^- 'J,

"oP'^nJe dc vermeerderins^e van j^agie , zoo voor Everard
"
intirilb^lT'

^"bfituit-Criffier van den ifoogen llfde,' als voor L.L ./.

„ // tt en Jacob Heerman Siiblbtiiic- Griffiers van den Hove van Holland.

I
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Schepenen.

Johan Hailing.

Michiel de Wilhem.

Albert Claefz van Raveflein.

Dr. Clement Overfchie.

Mr. Cafper van Kinfchot.

Hendrik Jacobfz van Deyl.

Van Scheveningc.

Cornells Michielfz.

Vroedfchappen.

Thomas Caffiopyn.

Harmen Borsman.

Johan Honneur, de jongc.

Picter Janfz Paleflein.

Mr. Johan Quartelaer.

Jacob rieermiin.

Salomon Michielfz Soetens.

Leonard Ketting.

Jacob Hailing.

Pklattheus van Thye.
Hans Bouwenfz , ck jongc.

Pieter Janfz SpUnter.

Treforier.

Jacob Heerman.

De Magiflraat van den Hage door den tyd ondervonden hebben-
de, dat tot dienfl en vvclfland van haare Regeeiinge, als mede tot

wegneminge van eenige ongevoeglykheden daarin , merkelyk zoude
ftrekken, in gevalle het Collegie van de Vroedlchappen tot eenvaft

en altyd duurende L.ighaam wierde gebragt, en dat 00k het getal

der Regeerders met eenige perzoonen wierde veimeerdert, gaf ten

dien einde in den jaare zeftien honderd een entwintighetnavolgen-

de Verzaek-fchrift aan Haar Ed. Groot Mog. over.

31

3>

5>

3»

JJ

n

j>

»>

^an de Edele J[4o^ende Heeren Staeten v.in

Holland en JVeji-Vriefland.

„ Vertoonen met behoorlyke reverentie Schout , Burgemeefie-

ren , Schepenen en Vroetfchappen van 's Gravenhage , hoedat na
de nootelyke reformatie en veranderinge van eenige Magiflraeten

by den doorluchtigen Prince van Orangien, als Stadhouder, in

verfcheide Steden en pLietfen dezer Landen gedaen, fy Supplian-

ten den ftaet van 's Gravenhage in allulken verloop enverachterin-

ge hebben gevonden, dat fy Supplianten, niet tegenltaende veele

en verfcheyde vcrgaderingen daertoe gehouden , als noch geene
middelcn tot redres van dien dienende hebben konnen defpicic-

ren, waarvan de i^upplianten bevinden eensdeels oirlaeke te vve-

fen dejacrlyxze veranderinge van de Vroedfchappe alhicr ; alfoo

de Regieringe van 's Graven-Hage , bellaende in eencn Schout , drie

Burgemeelleren , feven Schepenen ( de Schepen van Schevclinge

daeronder begrepen) twaelf Vroedlchappen, makcnde te ian^en

drie en tvvintich perfoonen, devvelke a!le jaeren voordenxxvllen.
November, benefFens een dubbeld getal van bequaeme perfoonen
by de regerende Magiih-aet voorgellagcn, zyne Furltclyke Gena-
de den Prince van Orangien worden overgelevert , omme daer-

uyt tei:;ens den xxvlien.Novemb. voorfz, vvefende Catharincdach
een enkel getal tot regierende Magillraet \oor hetaenilaendejaer

gekooren te worden ; en alfoo na oude Coihiimen de regierende

Eurgemeeileren en Schepenen 00k Vroedfchappcn zyn en afgaen-

de ook Vroetfchappen blyven ter tyt en wylen toe zy mede ver-

andert worden. Zulx dat, als uyt het Corpus van 's Graven-Hage
buyten de Vroctfchappe eenige bequaeme perfoonen tot regiercn-

R 3 ,> de

Verzoek
vande
Magi-
ftraacvan

denHajre,

omtcheb-
bcn een
perma-
te Vroed-
ichap en
vcrmcer-
deringe
van vcv-

zoonon,
waaniit
de gehee-
Ic Re sc-
ringe zou-
debe-
flaan.
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»>

j>

3»

»>

5>

de Magiltract worden voorgeflagen , en by zyne F. Genade daer-

toe worden geeligeert, nooielyk moei volgcn, dat jaerlyx zeker

getnl van de oude Vroetfchappen moeten haerc plaetfcn mymen
Voor de afgegaene Magiflraeten, die Vroetfchappen blyven ; wel-

ke veianderinge de Supplianten den welibnt van 'sGravenhage

in veele manieren zeer fchadelyk vinden. Derhalven de Supplian-

ten henluyden aen Uwe Ed. Mog. fyn addreilerende, ooimoede-

lyk verzoekende, dat Uwe Ed. JMog. geliefte zy , den Supplian-

ten te vergunnen een permanente Vroedfchap , en dat het getal

van twee en twintich (alfoo de Schepen van Scheveningenietge-

rekcnt word onder de Vroetfchappen) mochte worden geaug-

menteert op acht en twintich perfoonen, voorflaende daertoe op

het behagen van \Jwe Ed. Mog. de perfoonen in de bygevoegde

lyfte gellelt, omme by dezelve als reprefenterende 't Corpus van

'sGraven-Hage alle faeken de regieringe van dezelve plaetfe con-

cernerende gedeliberecrt, gerefolveert en geexecuteert te wor-

den, vertrouwende dat Uwe Ed. Mog. die van 'sGravenhage,

als welende een gerenomeerde plaetfe, zelfs ook, gelyk Uwe Ed.

Mog. kennelyk is, neffens de groote Steden van Holland, totte-

geniland van den gemeynen vyant liberalyken fyn contrijpuerende

,

genegen fullen fyn in der Supplianten verfoek te confenteren , ver-

ibekende daeromme reverentelyk , dat Uwe Ed. Mog. beliefte

zy, hun daertoe te verleenen bchoorlyke brieven van Oftroy, 't

„ welk doende &:c.

„ Onderftont,

„ Ter Ordonnantie van Burgemeeftercn , Sche-

„ penen en V roedfchappen \ an 's Gravenhage.

5, En was ondertekent,

„ P. DOUBLET.

Voor op de margine llont.

„ De Staeten van Holland en Well-Vriefland hebben defen ge-

„ Itelt in handcn van den Hoogen en Provincialcn Raede en de Ka-

„ rncr van Rekeningc, omme het te kennen geven en verzoek in

„ defen te examineren , en haer Ed, Groot Mogende binnen den
„ tyd van agt dagen na de receptie te dienen van haere advyfe , 't

„ welk gezien, h\ in der faeke gedijponeert Merden na behoo-

„ ren. Gedaen in den Hage den 15. September 1621.

„ Onder flont

,

„ Ter Ordonnantie van de Staeten,

„ En was ondertekent

,

„ C. VAN DER WOLF.

^
Hierby was gevoegt de lyft der naamen van de als toen dienende

Schou., liurgemeefters , Schepenen en Vroedfchappen van 's Gra-
ven-
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ven-Hage, zynde dezelve, die wy zoo even hiervoorenhebben op-
gegeven. De Schout te dier tyd ^\ as Mr. ^intyn de Veer.

Nieuwe Voorgellagene Perfoonen tot ver-

vuUinge van het getal van agt en twintig.

„ Joachim van Microp, Outfanger Generael.

„ Jan Pieterfz Smout.

„ Claes Zybrantfz d'Ardenne.

„ Claes Pieterfz Bort.

5, Vincent Vinne.

„ Dirk Claefz van Ruyuen.

Dit requell dan ingevolge van hct voorfz appoinftement lynde
geftelt in handen van den Hoogen en Provincialen Raaden , mits-

gaders die van de Rekenkamer , om daerop aan haar Ed. Groot
Mog te dienen van advys, zoo hebben nogtans de gemelde CoUe-
gien om redenen hun advis niet ingelevert , maar het zelve uitge-

Itelt ( f ) ; zoo dat op 't voorfz verzoek van die van den Hage by
haar Ed. Groot Mog. niet en is gedifponeert geworden, enisover-

zulks de Magiitratuure gelaaten in haaren voorigen ftaar.

Op't_
voorl'/:

Rcqueft
byde
Staaten

niet ge-

difpo-

neert.

Dr.

Mr.

1621. tot Ste.Cathama 1622.

Burgemeejieren.

Jan Hendnkfz Nobel.

Johan Hailing.

Albert Claefz van Raveflein.

Schepenen.

Johan Honneur.
Michiel de Wilhem.
Clement Overfchie.

Jafper van Kinfchot.

Pieter Janfz Splinter.

Hendrik Jacobfz van Deyl.

Van Schevenhige.

Cornells Michielfz.

Vroedfihafpen.

Treforier.

Jacob Heerman.

1622. toi Ste. Catharina 1623.

Burgemeejieren,
Thomas van Caffiopyn.

Johan Hailing.

Albert Claefz van Raveflein.

Schepenen.

Johan Honneur.

Mr. Gafper van Kinfchot.

Hendrik van Deyl.

Pieter Janfz Splinter.

Francois van Geesdorp.

Jan Smout.
Van Scheveninge.

Cornelis Michielfz.

Froedfchappen.

Jan Hendrikfz Nobel.
Michiel de Wilhem.

Dr. Clement Overfchie.

Johan Hailing.

Pieter Janfz Paleflein.

Cornelis Olivier.

Hanfz Bouwenfz, dejonge.

Dirk van Ruyven.
Hendrik Jacobfz van Deyl.

Jacob Heerman.
Aelbert Bofch.

Claes Pieterfz Bort.

Treforier.

Jacob Heerman.

1623. tot Ste. Catharim 1624.

Burgemeejieren.

Mr. Johan Quartelaer.

Thomas van Caffiopyn.

Mr. Gaf-
(*) Zie Refolutie van den Hove Proviuciaal van den 13- Otlob. i(5ai.
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Mr. Gafpar van Kinfchot.

Schcpenen.

Jan Hendi-iklk Nobel.

Johan Honneur.

Pieter Janfz Splinter.

Francois van Geesdorp.

Jan Smout.

Nicafius Hanneman , de oude.

Fan Schevelinge.

Ary Cornelifz.

Vroedfihappen.

Johan Hailing.

Aelbert Claefz van Ravefleyn.

Michiel de Wilhem.
Hendrik Jacobfz van Deyl.

Jacob Heerman.
Claes Pieterfz Bort.

Dirk van Ruyuen.
Cornelis Olivier.

Aelbert Bofch.

Trejbrier.

Jacob Heerman.

1624. tot Ste. Catharina 162$.

Burgemeefteren.
Mr. Johan Quartelaer.

Thomas van Caffiopyn.

Mr. Gafpar van Kinfchot.

Schepenen.

Johan Hendrikfz Nobel.

Francois van Geesdorp.

Nicafius Hanneman.
Albert Bofch.

Hendrik van Slichtenhorft.

Jan Smout.

Van Schevelinge.

Ary Cornelifz.

Vroedfihappen.

Francois van Geesdorp.

Nicafius tlanneman.

Albert Bofch.

Hendrik van Slichtenhorft.

Dirk Cornelifz van Ruyven.
Van Scheven'mgc.

Dirk StefFens.

Vroedfihappen.

Treforier.

Jacob Heerman.

1625. tot Ste. Catharina 1C26.

Biirgemeejleren.
Mr. Johan Quartelaer.

Thomas van Cafliopyn.

Mr. Gafpar van Kinfchot.

Schepenen.

Johan Hendrikfz Nobel.

Mr.
Mr.

Trejbrier.

Jacob Heerman.

1626. tot Ste. Catharina 1627

Burgemeejieren.

Johan Quartelaer.

Gafper van Kinfchot.

Nicafius Hanneman.

Schepenen.

Johan Hendrikfz Nobel.
Francois van Geesdorp.

Jan Smout.
Albert Bofch.

Hendrik van Slichtenhorft.

Dirk van Ruyven.
Van Schevelinge.

Dirk Steffens.

Vroedfchappeu.
Thomas van Caltiopyn.

Johan Hailing.

Johan Honneur.
Michiel de Wilhem.
Pieter Janfz Splinter.

Jacob Heerman.
Cornelis Olivier.

Claes Pieterfz Bort.

Pieter Stalpert.

Trejbrier.

Jacob Heerman.

1627. tot Ste. Catharina 16iZ.

Burgemeejieren.

Thomas van Calliopyn.

Mr. Gafpar van Kinfchot.

Nicafius Hanneman.
Schepenen.

Johan Hendrikfz Nobel.

Francois van Geesdorp.

Johan Pieterfz Smout.
Aclberc Bofch.

1

I

Hen-

I
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riendrik van Slichtenhorft.

Dirk van Ruyven.

Van Schevclinge.

Dirk Steffens.

Vroedfihappen.

Mr. Johan Quartelaer.

Johan Hailing.

Albert Claefz van Ravefleyn.

Pieter Janfz Splinter.

Jacob Heerman.

Johan Honneur.

Michiel de Wilhem.

Claes Pieterfz Bort.

Cornelis Olivier.

Cornelis Middelbeek Adriaenfz.

Pieter Stalpert van der Wyele.

Coenraet Houtuyn.

Trejbrier.

Jacob Heerman.

1628. tot Ste. Cfltharim 1629.

Burgemeefleren .

Thomas van Cafliopyn.

Mr. Kafpar van Kinfchot.

Nicafius Hanneman.

Schepenen.

Johan Hendrikfz Nobel.

Pieter Janfz Splinter.

Johan Smout.

Aelbrecht Bofch.

Hendrik van Slichtenhorft.

Pieter Stalpert van der Wyele.
Van Scheveninge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedjchafpen .

Nicolaes Hailing.

Michiel de Wilhem.
Mr. Johan Qiiartelaer.

Johan Honneur.

Dirck van Ruyven.

Claes Pieterfz Bort.

Cornelis Olivier.

Cornelis Adriaenfz Middelbeek.

Cornelis Jacobfz van Wouw.
Coenraet Houttuyn.

Trejbrier.

Jacob Heerman, den 5. Januarii

1629. gecontinuemt, dog in't zel-

Mr.

vc jaar overkden , en in zyneplaat-

ze aangefleh.

Jafper van Kinfchot.

1629. tot Ste. Catharina 1630.

Burgemeejieren.

Thomas van CalTiopyn.

Nicafius Hanneman.
Rochus Nieuwlant (/).

Schepenen.

Johan Hendrikfz Nobel.

Pieter Janfz Splinter.

Francois van Geesdorp.

Hendrik van Slichtenhorft.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Mr. Arent Qiiartelaer.

Van Scheveninge.

Cornelis Huyge Pellenaer.

Vroedfihappen.
Johan Smout.

Aelbert Bofch.

Johan Hailing.

Aelbert Claefz van Ravefteyn.

Johan Honneur.
Cornelis Adriaenfz Middelbeek.

Michiel de Wilhem.
Cornelis Jacobfz.

Claes Pieterfz Bort.

Johan Hendrikfz Nobel.

Coenraet Houttuyn.

Dirk van Ruyven.

Treforier.

Mr. Jafper van Kinfchot.

1630. tot Ste. Catharina 1 63 1.

Zyn de voorgaande Burgemeejieren ,

Schepenen en Vroedfihappen voor dit

jaar gecontinueert.

1631. tot Ste. Catharina 1632.

Burgemeejieren.

Johan Hendrikfz Nobel.

Rochus Nieuwlandt.

Pieter Janfz Splinter.

Schepenen.

Aelbert Bofch.

Hendrik van Slichtenhorft.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Mr. Arent Quartelaer.

Coenraet Houttuyn.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Van

(/) Dczes breeder, Claes Cortielifz Nieuwlant in den gcmelden jaare met zyne

overlede huisvrouwe-zufters dogter willende trouwen , met bewilliginge vanden Prin-

ce van Oranje, en reets twee gebodcn hebbende gchad, wievd het derde gcbod ge-

fchut en hem het huwelyken verboden, niet jegcnftaandehybyzynehuisvrouwgeen

kinderen had gehad ; en daarop is by de Scaaten van Holland Rerolutiegcnomen van

dicrgelyke huwelyken namaals niet te zullen toelaatcn. S. van Leeuw Roomfch-HoU.

Regt I. hoek XIV. deel pag. 8I.

//. "Deel, S
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Van Scheven'mge.

Cornelis I luyge Pellcnaer.

Vroedfchappen.

Ireforter.

Mr. Jafper van Kinfchot.

1(532. lotSte. Catharim 1633.

De Magijlraat voor dit jaar gecontimieert.

1633. t<^^ Ste. Catharina 1642,'

Burgemeejierm

.

Nicafiiis Hanneman.
Pieter Janfz SpJinter.

Jonathan van Luchtenburch.

Scbepenen.

Aelbert Bofch.

Mr. Aernt Quartelaer.

Coenraet Houttuyn.

Mr. Cornelis van Soucelande.

Mr. Adriaen van AlTendelft.

Ewoqt Brandt.

Van Scheven'mge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedfchappen.

Trejbrier.

Mr. Jafper van Kinfchot.

1634. tot Ste. Catharim 1635.

Biirgemeejieren.

Nicafius Hanneman.
Aelbert Bofch.

Mr. Arent Qiiartelaer.

Scbepenen.

Hendrik van Slichtenhorfl.1

Coenraet Houttuyn.
Mr. Cornelis van Soutelande.

Mr. Adriaen van Aflendelft.

Ewout Brandt.

Mr. Jacob Snels.

Van Schevcninge.

Cornelis Huyge Pellenaer.

Vroedjchappen,
Pieter Janfz Splinter.

Aelbert Claefz \an Ravefteyn.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Dirk van Ruyven.

Michicl de Wilhem.

Treforier.

Mr. Jafper van Kinfchot.

1635. tot Ste. Catharim 1636.

Biirgemeejieren,

Nicafius Hanneman.
Aelbert Bofch.

Arent Quartelaer.

Scbepenen.

Hendrik van Slichtenhorfl.

Coenraet Houttuyn.

Cornelis van Soutelande.

Adriaen van AfTendelft.

Ewout Brandt.

Jacob Snels.

Van Scheveltnge.

Cornelis Huyge Pellenaer.

Vroedjchappen.

Mr.

Mr.
Mr.

Mr.

Treforier.

Mr. Jafper van Kinfchot.

1636. lot Ste. Catharina 1637.

Is de ganfche Magijlraat gecontimieert.

1627- tot Ste. Catharina 1638.

Biirgemeejieren.

Nicafius Hanneman.
Aelbert Bofch.

Hendrik van SlichtenhorfL

Scbepenen.

Pieter Janfz Splinter. .

Coenraet Houttuyn.
Mr. Cornelis van Soutelande.

Mr. Adriaen van Aflendelft.

Ewout Brandt.

Mr. Jacob Snels.

Van Schevemnge.

Cornelis Huyge Pellenaer,

Vroedjchappen.

Tre- I
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Treforier.

Mr. Jafper van Kinfchot.

1638. tot Ste. Cathar'ma 1639.

Burgenieefteren.

Aelbert Bofch.

Hendrik van Slichtenhorfl:.

Ewout Brandt.

Schefeiien.

Pieter Janfz Splinter.

Mr, Jacob Snels.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Steven Snouck.

Johan van Wouw.
Mr. Hendrik Both van der Eem.

Van Schevelinge.

Cornelis Hiiyge Pellenaer.

Vroedfchap^en,

Mr.
Treforier.

Jafper van Kinfchot.

1639. tot Ste.Catharina 1640.

Burgemeejleren.
Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Ewout Brandt, Treforia- geworden

zynde, werddcn 28. Decemb. 1 640.
in zyne plaatze geftelt.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Schepenen.

Johan Smout.

Mr. Adriaen van Aflendelft.

Pieter Stalpert van der Wiele.
Steven Snouck.

Johan van Wouw.
Mr. Hendrik Both van der Eem.

Van Schevelinge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedfchappen.
Mr. Jan Quartelaer.

Allert van Ravefteyn.

Mr. Jafpar van Kinfchot.

Aelbert Bofch.

Hendrik van Slichtenhorfl.

Michiel de Wilhem.
Francois van Geesdorp.

Dirk van Ruyven.
Coenraet Houctuyn.

Mr. Cornelis van Soutelandc,

Mr. Jacob Snels.

Henrick Verloo.

//. T>eeL

Treforier.

Mr. Jafper van Kinfchot , by brieve van

zyne Hooghcld den Prins van Oran-

je
,
gedagtekcnt den 24. April 1 640.

gevordcrt zynde tot Raad in den

Hove van Holland, qiiam in zyne

plaatze ah Treforier van den Hage

Ewout Brandt.

1640. tot Ste. Catharim 1641.

Burgemeejleren.
Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Schepenen.

Hendrik van Slichtenhorfl.

Johan Pieterfz Smout.
Mr. Adriaen van Affendelft.

Steven Snouck Schikknaepe.

Johan van Wouw.
Mr. Hendrik Both van der Eem.

Van Schevelinge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedfchappen

.

Mr. Johan Quartelaer.

Aelbert Bofch.

Ewout Brandt.

Michiel de Wilhem.
Francois van Geesdorp,

Dirk van Ruyven.
Coenraet Houttuyn.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Mr. Jacob Snels,

Hendrik Verloo.

Marcus van der Hoeve,
Dirk Jorifz Waelsdorp.

Treforier.

Ewout Brandt.

1 64 1, tot Ste. Catharina 164.2,

Burgemeefteren.
Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Pieter Stalpert van der Wiele,

Schepenen.

Hendrik van Slichtenhorfl.

Johan Smout.

Mr. Adriaen van Affendelft.

Steven Snouk, overlcdeti.

Johan van Wouw. • •*

Mr. Henrik Both van der Eem.
Van Schevelinge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedfchappen.
Mr. Johan Qiiartelaer , merkden,

Aelbert Bofch.

Ewout Brandt.

S z Mic«



140 B ESCHRYVINGE van

Michiel de Wilhem.

Francois van Geesdorp.

Dirk van Ruyven.

Coenracd Houttuyn.

Mr. Cornells van Soutelande.

Mr. Jacob Snels.

iieynrik Verloo.

Marcus ^'an der Houve.

Dirk Jorifz van Waclsdorp.

Treforler.

Ewout Brandt.

1642. tot Stc.Cathar'ina 1643.

Burgemeejieren.

Nicafuis Hanneman.
Pierer Janfz Splinter.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Schepenen.

Aelbert Bofch.

Heindrik van Slichtenhorfl.

Johan Smout.

Mr. Adriaen van Aflendclft.

Willem Donker.

Mr. Johan Hailing.

Van Sehevellnge.

Cornells Huyge Pellenaer.

Vroedfchappen.

Ewout Brandt.

Michiel de Wilhem.
Francois van Geesdorp.

Dirk van Ruyven.
Coenraet Houttuyn , overkden.

Mr. Cornells van Soutelande.

Mv. Jacob Snels.

Johan van Wouw.
Mr. Hendrik Both van der Eem.

Hendrik Verloo.

Marcus van der Houve.
Dirk Jorifz van Waelsdorp.

Treforler.

Ewout Brandt.

1643. tot Ste. Catharina 1644.

Burgemeefieren.
Nicafuis Hanneman.
Pieter Janfz Splinter,

Pieter Stalpert van der Wiele.

Schepenen,

Aejbert Bofch.

Ha^hrik van Slichtenhorfl:.

Johan Smout.
Mr. Adriaen van AfTendclft.

Willem Donker.
Mr. Johan Hailing.

Van Schevelinge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedfcbappen.

Ewout Brandt.

Michiel de Wilhem.

Francois van Geesdorp.

Dirk van Ruyven.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Johan van Wouw.
Mr. Hendrik Both van der Eem.

Hendrik Verloo.

Marcus van der Houve.

Dirk Jorifz van Waelsdorp.

Dirk Janfz Houttuyn.

Thomas Cletfer, ik junge.

Treforier.

Ewout Brandt.

1 644. tot Ste. Catharina 1 645.

Burgemeefieren.

Aelbert Bofch.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Johan Sixti.

Schepenen.

Johan Smout.

Mr. Hendrik Both van der Eem.
Willem Donker.

Mr. Philips Doublet.

Johan Doedyns.

Thomas Cletfer.

Van Schevclinge,

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedfihappen.
Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Hendrik van Slichtenhorfl:.

Ewout Brandt.

Michiel de Wilhem.
Francois van Geesdorp.
Dirk van Ruyven.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Mr. Adriaen van Affendelft.

Johan van Wouw.
Mr. Johan Hailing.

Dirk Jorifz van Waelsdorp.

Treforier.

Ewout Braiidt.

1645. tot Ste. Catharina 164.6.

Burgemeefieren.
Aelbert Bofch.

Johan Sixti.

Mr. Philips Doublet.

Schepenen.
Hendrik van Slichtenhorfl:.

Johan Smout.

Mr. Hendrik Both van der Eem.
Johan Doudyns.
Thomas Cletcher.

Mr. Wil'
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Mt. Wiilcm van der Does.

ran Schei-eHnge.

Cornells Hiiygenfz Pellenaer.

Vroedjchappen.

Nicafius Hanneman.

Piecer Janfz Splinter.

Ewout Brandt.

Piecer Stalpert van der Wiele.

Michiel de Wilhem.

Francois van Geesdorp.

Dirk van Ruyven.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Mr. Adriaen van AlTendelft.

Johan van Wouw.
Mr. Johan Hailing.

Dirk Jorifz vanWaelsdorp.

Willem Donker.

Treforier.

Mr. Johan Hailing.

1646. tot Ste.Catharim iC^-j.

Burgemeejleren.

Aelbert Bofch.

Johan Sixti.

Mr. Philips Doublet.

Schepenen.

Hendrik van Slichtenliorfl , oirr-

kdm.

Jolian Smout.

Mr. Hendrik Both van der Eeni..

Johan Doudyns.
Thomas Cletcher.

Mr. Willem van der Does.

Van Schevelinge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer,

Vroedfcbappen.
Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Ewout Brandt.

Pieter Stalpert van der Wiele.
Michiel de Wilhem , overkden.

Francois van Geesdorp.
Dirk van Ruyven.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Mr. Adriaen van AfTendelft.

Johan van Wouw.
Mr. Johan Hailing.

Dirk Jorifz van Waelsdorp
Willem Donker.

Treforier.

Mr. Johan Hailing.

1647. tot Ste. Cathar'ma 1648.

Burgemeejieren.
Aelbert Bofch.

Johan Sixti.

Mr. Philips Doublet.

Schepenen,

Johan Smout.

JNIr. Hendrik Both van der Eem.
Johan Doudyns.

Mr. Willem van der Does.

johan van Geesdorp.

Cornelis Splinter.

Van Schevelinge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer.

Vroedjchappen.
Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Ewout Brandt.

Pieter Stalpert van der Wiele.
Francois van Geesdorp.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Dirk van Ruyven.
Johan van Wouw.
Willem Donker.

Mr. Johan Hailing.

Thomas Cletcher.

Dirk Jorifz van Waelsdorp.

Treforier.

Mr. Johan Hailing.

1648. tot Ste. Cathar'ma 1649.

Burgemeejleren.
Johan Sixti.

Mr. Philips Doublet.

Johan Doudyns.

Schepenen.
Mr. Hendrik Botli van der Eem.
Mr. Willem van der Does.

Cornelis Splinter.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Jan van Ryn.
Johan van Geesdorp , overkden.

Van Schevelinge.

Cornelis Huygenfz Pellenaer,

Vroedfchappen.
Aelbert Bofch.

Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Ewout Brandt.

Pieter Stalpert van der Wiele.
Johan Smout.
Francois van Geesdorp.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Dirk van Ruyven.
Johan van Wouw.
Willem Donker.
Thomas Cletzer.

Treforier.

Willem Donker.

Si I(?49-
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1649. tot Ste. Catharhm 1650.

Burgemeejieren.

Johan Sixci.

Mr. "Pliilips Doublet.

Johau Doudyns.

Schepenen.

Mr. riendrik Both van der Eem.

Johan Smout.

*J'homas Cletzer.

Mr. Johan Hailing.

Cornelis Splinter.

Mr. Johan van Duynen.

Van Schevelinge,

Floris Leendcrtfz.

VroedfchaPpen.

Aelbert Bofch.

Nikolaes Hanneman.

Pictcr Janfz Splinter.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Francois van Gcesdorp.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Dirk van Ruyven.

Johan van 'Wouvv.

Willem Donker.

Ewout Brandt.

Mr. Willem van der Does.

Anthony Picterfon.

Treforier.

Willem Donker.

Willem de II. Prins van Oranje , aan wien als Stadhouder dezer

Provincie de jaarlykze verkiezinge van de MagiOraat van 'sGraven-

hage behoorde, den 6. Novemb. zellienhonderdvyftigindenbloem

zyner jeugd door de dood uit het leven gerukt zynde , vonden

de Staaten goedaan de Regeerders dezer Stede den volgenden brief

aftezenden.

De nomi-
natievan
de Magi-
ftvaat aan

haav Ed.

Gr. TvTog.

jaarlyks

over te

zenden.

33 Ecrfaeme , PT^yfe , Voorfienig& , Difcrete goede

„ f^rienden.

j>

')•>

„ Mits het overlyden van zyne Hoogheid den Heere Prince vaa
Orangien, onfterffelyker gedagtenifle, den vvelken als Stadhou-

der over de Provincie van Holland en \\ eft-Vriefland competeer-

de de cleciie van de Magiltraat over 'sGravenhage , is byons,
over die zaeke gedelibereert en goedgevonden UL. mits defen

bekent te maeken, dat onfe goede meyninge en begeerte is, dat

UL. de nominatie van de voorfz Magillraet , dewelke als nu in 't

korte ftaet gedaen te werden, zullen overfenden aen ons, ofte

by onfe abfentie aen onfe Gecommitteerde Radcn , omme *t zy

by ons ofte dezelve Gecommitteerde Raden , daerop eledie te

werden gedaen. Wy verwagten dat deze onfe ordrc by UL. fal

werden nagekomen , ende daerop

„ Eerfaejm , JJ^yfe , Voorfiemge , Difcrete j goede Vrien-

„ den y bevelen wy UL. de befchermingc Godes. Gefchreven in

J, den Hage den 19. November 165-0.

(Onderflond)

Ter Ordonnantie van de Staeten.

En was getekent

,

HERB. VAN BEAUMONT.

riier op deed de Magiflraat den volgenden brief tot antwoord,
met
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met de daerby gevoegde lyftcn, zoo van de jegenwoordig in dienft

zynde Magiflraats-Perzoonen , als van de.nieuwgenomineerden,om

daaruit by haar EdeleGroot Aiog. te vverden verkoorcn Burgemee-

llers, Schepenen en Vroedfchappen voor het aanllaande jaar, door

liunnen Bailliu (^} aan de Vergaderinge der Heeren Staaten over-

geven.

Edele Groot Mogendc Heeren,

„ Alzoo alle jaaren Catharinen-dag, wefende den 25-. November, Refcrip-

alhier in 's Gravenhage de Magiltraetelyke dienften fyn vaceren-
JJJ^g^"

^

de, ende dat mits 't overlyden van zyne Hoogheid den Heere ftraatmet

Prince van Oranje onlterffelyker gedagtenifTe , U Edele Groot denomi-

Mogende gelieft hebben ons by JMiffive van datoden i9.Novemb. "^"^'

i65'o. bekent te maeken, UEd. Groot Mog. Refolutie , omme
onfe gedane nominatie van de voorfz Magiftraecelyke dienften

UEd. Groot Mog. toegezonden te werden, zoo hebben wy vol-

gens ons oud gebruyk in gefchrifte doen ftellen de jegenvvoordi-

ge in dienft zynde, en daer beneffens de nieuw genomineerden,

dewelke wy UEd. Groot Mog. hier inne beflooten overl'enden

,

omme daer uit tot de voorfz Magiflraetelyke dieniten geeligeert

te werden , allulke perfoonen als UEd. Groot Mog. goeddun-

ken en gelieven fullen ; verfoekende aen UEd. Groot Mog. defe

onfe advertentie voor aengenaem te ontfangen en voorts te hou-

den voor genomineert en geeligeert de Burgemeefteren en Sche-

penen, die, by UEd. Groot Mog. afgefterat fouden mogen wer-

den , omme te dienen als Vroedfchappen naer ouder gewoonte.

Hier mede , Edele Groot Mogende Heeren^ toewenfchende een

langduurige en gelukzalige Regeringe; In 's Gravenhage den 24.

November i65'o. blyven wy

n
v>

»

»
3)

„ U Edele Groot Mogende onderdanige Die-

„ naren , den Schout , Burgemeefteren , en Re-

„ geerders van 's Gravenhage , en 't haerluyder

„ bevelen, by my,

G. G R A S W I N K E L.

De Staaten zonden daarop des anderendaags aan den Bailliu den
volgenden brief met de eleftie daar nevens gevoegt, om den nieuw
verkoorene perzoonen den gewoonelyken eed aftenemen. Dit heb-

ben wy goedgedagt alhier wat omitandig ter neder te ftellen , om te

dienen tot een generaale aanmerkinge , en zulks , om niet genoot-

zaakt te zyn telkens by de jaarlykfe veranderinge een en 't zelve

verhaal te moeten doen, zynde dit regt by haar Ed. Groot Mog. ge-

bruikt en dezelve plegtigheden daerontrent in 't vervolg waargeno-
men , tot dat naderhand by veranderinge van tyden en regeeringe

het

{.g) Zie Refolutie van Holland van den 24. Novemb- 1650.
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Eleftie

van de

Magi-
llraacs-

pcrfoo-

ncn voor

den jaare

1(551.

hct rest van verkiezinge der Magidraats-penoonen, met alleen van

'sGiavenhage en andere geen ftem in Staat hebbende bteden, iTaar

ook van de refpedive groote en kleinc Steden in Holland aan den

volgenden Stadhouder weder is gekomen en opgedragen geworden.

De inhoud des voorgem. briefs liud in dezer voege.

EniJIfeJie^ Vroome\ zeer Difcretc y goede F'riend,

„ Uit de Perfoorien voor defen als Burgemeelteren,Schepenenen

Vroedfchappen van 's Gravenhage , refpeftivelyk gedient iiebben-

de, en de nieuwe voor dubbeld getal daar beneffens genomineert

,

en'ons by UE. gifteren overgebragt , hebben wy voor het aan-

ftaande jaar geeligeert, de navolgende, te weeten

1650. tot Ste. Catharina 1651.

Tot Burgemeejierett.

Mr. Philips Doublet.

Mr. Hendrik Both van der Eem.
Cornells Splinter.

Tot Schepenen.

Johan Smout.

Thomas Cletfer.

Mr. Ewo lit Brandt, Griffier van de Lee-

nen. Obiit.

Johan van Wouw.
Mr. "Willem van der Does.

Mr. Johan Hailing.

Johan Doudyns , in plaatze van

Mr. Ewout Brandt , aangejlelt

den 3. ^ulii 1651.

Van Schevelinge.

Floris Leendertfz.

Tot Vroedfchappen.
Aelbert Bofch.

Nicafius Hanneman.
Pieter Janfz Splinter.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Francois van Geesdorp.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Dirk van Ruyven.

Johan Sixti.

Willem Doncker.

Johan Doudyns.
Mr. Johan van Duynen.

ende

Anthony Pieterfon.

„ Begeerende dat UL. alle de voorgem. Perfoonen in haer refpec-

„ tive dienflen zult beedigen zoo dat behoort ; Ende ens daertoe

„ verlaetende,

„ Erntfejle , &c. Gefchreven in den Hage den

„ xf. Novemb. 165-0. Onderflond-, ter Ordon-

„ nantie van de Staten.

En was ondertekent.

HERBERT van BEAUMONT.

RefoUuie
van de
Staatcn

van Hol-

land , no-

pcndc de

eigeMa-
giftraats

bcltcUin-

gcder

Wanneer na 't afflerven van Prins Willem den tweeden van dien
naam, gelyk wy reets hiervoorcn gezegt hebben, de Provintievan
Holland en Weftvriefland van een Stadhouder was ontbloot , von-
den Ilaar Ed. Groot Mog. goed by Refolutie van den 8. Decem-
ber 165-0. „ te arrefteeren en vail te Itellen , dat de Steden feffie

„ in haare Vergaderinge hebbende, haare refpeftive Magiftraaten

„ zouden mogen beftellen, in zodanige manieren , als dczelve ten
meelte dienlte van de gem. Steden zoudenbevinden tebehooren,

„ met
»
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3>

3»

met byvoeginge, ingevalle cenige van dezelve Steden mogtenbe-

vinden lets meerder ofte anders na gelegentheid derzelver dien-

Itig ofte van node te wezen , boven de gem. Refolutie , dat de-

zelve vry zoude ftaan zig daar over te addrelleren aan Haar Ed.

Groot Mog., om dienthalven te verzoeken zodanigOftroyalsbeit

na haare gelegentheid by dezelve zoude geoordeelt wcrdentebe-

hooren ; zoo verwierven de refpeftive Steden ( uitgezondert

Hoorn, en Enkhiiifen (^) die alleen by haare oude Voorregt-

brieven bleven) de eene vroegerdeanderelaater daar toe Oftrooi.

De Magiltraat van 'sGraven-hage, fchoon geen item nog zitting in

de Staats vergaderinge hebbendc, nam egter terzelver tyd de vry-

heid, om niet alleen hun verzoek,al in den jaare 1621 gedaan,om
te hebben een valte en permanente Vroedfchap, weder te vernieu-

wen , maar 00k om te bekomen 06iroy tot de bejiellin^e vau derzel-

ver Alagijiraaten , mitsgaders van de Godshii'izen t^q.'X'xx ^ (ijwaar
toe zy zig mede by requelle aan Haar Ed. Groot Mog, addref-

feerde. De Staaten , alvoorens daarop te difponeeren, ordonneer-

den by Refolutie van den ir. Januarii i65'i „ dat het voorfz Re-

„ quell zoude vvcrden geflelt in handen van de Heeren van den Ho-
„ ve Provinciaal en die van de Rekeninge ; omme gehoort de Dia-

„ konye

(A) Want van ouds heeft de Stad Uoom tot een fiandvaftig gebrulk gehadj

uit haar zelven en zonder daartoe by eenig Handveft gemagtigt te zyn , dac op

den goeden Vrydag de rykfte Burgeren by een vergaderen tot hct kiefen van

drie Raden of Burgemeefleren , en tot het opflellen van een dubbeld getal Sche-

penen , waaruit de Graaf of zyne Gemagtigden op Paafch-avond een getal van

zeven Schepenen verkoor , met dewelke de Schout regt plegen zoude voor dat

jaar , zonder dat de Graaf die zoude mogen veranderen voor Paafch-avond des

volgende jaars , als breder te zien is in 't Handvefl van Hertog Aelbrecht aan de

gem. Stad gegeven den 18. Oftob. 1397. Daarna heeft dezelve Stad door het

toeflaan van zekere bede aan Hertog Jan van Beyeren verkregen by Handvefl
van denj. Augufti 141 7., dat zy haare eige Burgemeefleren en Schepenen zou-

de mogen aanllellen , buiten het bewind en de verkiezing van den Graaf Ge-
]yk zy ook den 25. Mei 1452. van Hertog Philips van Bourgondie verwierf het

regt om in plaats van jaarlyks drie nieuwe Burgemeefleren , die telken jaare af-

gaande de regeeringe der Stede onkundig waaren , te mogen kiefen vier Burge-

meefleren , van welke alle jaar een zoude aanblyven. Zulks dat deze Stad van
ouds her haare eige BurgemeefterJyke beflellinge gehad , die van Schepenen
verkregen , en beide altyd met een vredig bezit behouden , en gebruikt hebben-

de , zonder van den Graaf of zynen Stadhouder daar in belet of^geftoort te wor-

den , mitsdien in den jaare 1 650. niet raadzaam nog nodig agtte , om als ande-

re fteden met nieuw Oftroy voorzien te werden.
En wat belangt de Stadt Enkhuyfcn : Deze insgelyks van ouds en boven alle

gedagteniffe van menfchen het regt en een ftandvaflig gebruik hebbende gehad , dat

zy alle jaaren haare eige Burgemeefleren heeft aangeflelt , als mede dat de Schout
aldaar in der tyd wezende jaarlyks op jaarsdag uit een dubbeld getal hem by
Burgemeefleren voorgeflelt, heeft gekoozen zeven Schepenen, zonder dat zy

met den Graaf van Holland of zynen Stadhouder en Raaden iets ontrent haare

Magiflraats-beflellinge te doen hadde, vond c'erhalven in den gem. jaare 1650.
ook niet gcraden tot haar eige Magiflraats-beftellinge eenig Oftroy te verzoe-

ken. Dog in laateren tyd wierd deze Stad ter wegneminge van eenige onbe-

hoorlykhedcn te rade Octroy te verzoeken nopende het ftellen van Schepenen i.

't u^elk zy den 17. Februarii 1666. van haar Ed. Groot Mog. bequam.
(i) Zie Refolutie van de Staaten van Holland van den 21. Januarii idji.

//. 'Dee/.
. T

Steden

,

die Item
in Staat

hebben.

De Magi-
ftraat van
den Hage
verzoekc
mede Oc-
trooitoc

de beftef-

linge haa-

rerMagi-
flracuur,

&c.
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„ konye van 's Gravenhage , ofte andcren die behooren gehoort te

„ te werden, haar Ed. Groot Mog. te dicncn van advys; dogvvaar

in hct/elve hebl:)C belban , is ter onzer kennille niet gekomen -, vves-

halven wy allcen hier zuUen byvoegen het

Advys
van':Hof
enRekeii-

kamer

,

nopende
dcelcdic
vandc
Magi-
llraaf van
dcnHage.

Vevwerft
allcenOc-
troui , om
dcRct^cn-
tcnin de
Godshui-
hui/.cnce

mogen

Extract uit dc Refokuie van Heereii

Staateti van Holland en Wefhvries-

• land in Haar Ed. Grooc Mog, Ver-

gadering gonomen.

bonderdag den 2,3. Novemb. i^fi.

Y> Is mede gelczen een MifTive van 't Hof Provinciael ende van

„ de Kamer van de Rekeninge van den xi. dezer maend , advile-

„ rende op de Rcquelte hier bevoorens by Burgemeefleren en Re-
geerders van 'sGraven-Hage geprefenteert , om te mogen hebben

ecn pcrmanente Vroedlchap, en andcre ordre als voor dezen, in

de eledie van haere Magiftraeten en bedieningc van de Godshui-
fen geobferveert te worden. En is na deliberatie, onverminderc

dc iiiclinatie by verfcheide Leden getoont, omme haer met de

„ voorgemclde Advyfen te conformeren, egter verilacn en goed-

„ gexonden, dat de voorfz Miffive en nevensgezonde Requelte en

,j Itukken van de Magiltraet van den Hage nader zulkn \\ orden

„ geexaminecrt en de Vergaderinge dienaengaende van bericht en

„ advis gedient, daertoe verzogt en gecommitteert zyn een uit de

5, Ordre van de Ileeren Edelen , mitsgaders de Ileeren van Dor-
„ drecht, Haerlem, Delft, Rotterdam en Alkmaer.

En hoewel de Magillraat het volgende jaar daartoe al verder aan-

zock dede C /&), zoo is egter by Haar Ed. Groot Mog. op 't lluk

van dc Magiilratuur geene difpoiitie gcvallen , en overzulks dezelve

gelaaten in haaren voorigen ftand , volgens oud gebruik ; zynde aan

de Magiftraat, na datzc alvoorens van 't voorgemclde vcr/oek had-

de afgezien (Z^, in den jaare zeltien hondcrd drie en vyftig alleen

ver-

>•)

»

(^•) Zie Refoliitie van den 2. Decemb. 1652.

(/) Zic de Middelen van 't Oftroy by Haar Ed. Groot Mog. aan de Magi-
llraat van den Hagc verlecnt den 30. Januarii 1653. nopende het ftellen en
verzorgen van Rcgenten in de Godshuizen , als Fefthuis , Dulhuis , enz. , al-

waar onder andereii gezegt werd
, „ dat de Veithoondcrs in den jaare 1651.

„ aan on^ (Staeten van Ilolland) zekerc Requefte hadden geprefenteert, waer-

j, by eenige vcrmcerderinge win perfoonen in de Vroetfehap zynde verzogt,

„ mk de nommatie van Burgeiiieejhren en Schepencn daeruyt te moeten gcfchiedcn , zonder

„ dacr buyten te mugen gaen ; en 't zelve jegenwoordig uit verfcheide goede rede-

neu en confideratien niet dienftig konnende vinden , waren te rade gewor-
den toi nicerder niittigheid en oirbaer van den Hagc dezelve niet te gebrui-

kcn, maer daervan, mitsgaders \'an 't verzock, zoo herzelve daerby wasge-
daen , te rejilieren , zoo zy Verthoonders daervan reftlieerden by dezen , en hen
van nieuws met deze Requefte acn ons zeer ondcrdanig te addrelfeeren

,

— ,_ootmoedelyk verzoekende, dat het ons uit onfe Souvraine magc
en authoritcit gclicfde uit de redenen voorfz zoo veel gunfl en gratie te doen

van
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verlecnt Odroy, om te mogen {tellen en verzorgen c'e Regenten
in de Godshuixen, Kerkmeellers, als mede Weesmeeltercn.

Devvyl by gecne Voorregr-brieven aan die van den Hage vergunt

op 't lluk van hunne Magiibatuure, ooit is voorzien op de namaag-

fchap of bloedverwantfchap onder de Regenten, gelyk wel in de

meelle, zoo niet in alle de Steden van Holland gebiuikelyk is, en

dat daardoor alhier met 'er tyd in de regeeringe waren ingekomen
perzoonen den anderen zeer na in den bloede beftaande, gafditge-

legendheid aan Ilaar Ed. Groot Mog., by het overbrengen van de

nominatie der Magiftraats-perzoonen voor 't aanitaande jaar 165-1.,

om opdat point te denken, en zonden mitsdien de voorfz nomina-
tie aan de Heeren Raaden van den Hove van Holland , om dezelve

na te zien , en Haar Ed. Groot Mog. daarop te dienen van advys:

Dog waarin hetzelve hebbe beltaan, is mede ter onzer kcnnilTe niet

gekomen, veelmin dat daarontrent ooit eenige finale Relblutie by
Haar Ed. Groot Mog. naderhand is genomenof aandenHageeenig
Ortrooi , Privilegic of andere ade is vergunt geworden. En mits-

dien zulU n wy ons alleenlyk vergenoegen met op te geven de Re-
folutie van den ^S Novemb. 165-1. die dan aanleidinge heeft gcge-

ven, om deze onze aanmerkinge alhier ter neder te llellen.

„ Z^ nde op gilleren gelefen de MifTive van Burgemeefteren van

„ 'sGravenhage, zynde van den 24. dezer, by den Bailliuw over-

„ gebragt, inhoudende de nominatie van Burgemeefteren , Schepe-

„ nen en Vroetfchappcn, voor den aenftande jaere, en dezelve na

„ voorgaende deliberatie aen de Heeren van 't Hof Provinciael ge-

„ zonden wezende, om haer Ed. Groot Mog. daerop te dienen

„ van advis, en inzonderheid te letten , dat de namaegfchap Cw)
„ onder de Magillraets -perzoonen geeviteert en 00k gelet moge

wcrden op de veranderinge van de geene die eenige jaeren in de
bedieninge zyn geweeft, en daerop nog Itaende Vergaderinge
het advis van den voorfz Hove ingekomen zynde , is op huyden
na openinge en ledfuure van 't zelve verftaen en gerefolveert tot

„ Burgemeelteren, Schepenen en Vroetfchappen van 'sGraven-Ha-

„ ge te eligcren, gelyk geeligeert werden by dezen de navolgende

,j perfoonen:

»•)

3J

bezor-
gen: ook
XV'ees-

meelte-
rcn aan te

ftellen.

DeCon-
fanguini-

teit en af-

finiteit

oncler

deRegen-
ten in den
Hagcby
geene
Voorregt-
brieven
bepaalc.

By 't Hof
te' letten,

dat dezel-

ve geiivi-

teerc

vverde.

1 65 1, tot Ste. Cathama i6s2.

„ Burgemeejiercn.

„ Cornelis Splinter.

,, Johan Doedyns.
Mr. Johan Hailing. Mr

„ Schepenen.

Johan Smout , overkden.

Johan van Wouw.
WUlem van der Does.

Fran-

„ van den Hage te vergunnen een permanente Vroedfchap van een en twintig

„ perfoonen , dewelke onlangs by ons waren geeligeert , en een van dezelve

„ overleden zynde , dat alsdan in de flede van den dooden de verdere blyvende

„ zouden kiefen en ftellen eenen anderen , om 't getal van de Vroedfchappen

J, altoos vol te houden. Zie verders het Oftrooi in 't geheel gedrukt agterhec
eerfle Dee! onder de Bylaage F. F. pag. 839.

( w ) In de Miflivens van haar Ed. Groot Mog. aan den Hove Provinciaal

,

gedagtekent den 24. Novemb. 1653. eq 24. Novemb. 1654. ftaat , d'een den

anderen in confanguiniteit en affiniteit beftaende. ,

11. T)eeL T x



14S BESCHRYVINGE van

»5

Mr.

Mr.

5>

Mr.

Francois van Gecsdorp.

Johan van Duyncn.
Simon Ilulshout.

Hcndrik Both van der Eem , in

pkuitze van Smout , den 25.

Jp-il 1652.

„ Fan Schevelinge.

Floris Leendertfz.

„ Vroedfehappen.
Aelbert Bofch.

Pieter Stalpert van der Wide.
Cornelis van Soutelande.

Mr. Hendrik Both van der Ecm.

„ Johan Sixd.

„ Willcm Donker.

„ Thomas Cletfcher.

„ Anthony Pieterfon.

Mr. Philips Doublet.

Mr. Coenraed van der Maes.

Dr. Johan Ilovius.

Mr. Jacob van der Docs.

Treforier.

Anthony Pieterfon.

Nieuwe
formulic-

ren van
ceden
voordc
Magi-
llraac van
den H; -c

by Haar
Ed. Gr.

Mog. be-
raamc.

„ Ende zal daervan aenfchryvinge gedaen werden xoo aen den

„ Bailliu van den Hage voornoemt , omme de voorfz geeligeerde

„ perfoonen in de voorgeroerde funftien refpeftivelyk te inftalle-

„ ren en te beedigen, na behooren; als mede aen den Prefident en

„ Racden van den voorfz Hove, om te llrecken tot derzelverna-

„ rigtinge.

De veranderinge van 's Lands beftier bragt ter dezer tyd 00k ver-

fcheide veranderingen in zaaken. De Staaten van Holland en Wefl-
Vriefland oordeelende, dat den eed, voorheen by de Magiftraat van

'sGraven-hage aan den Stadhouder gedaan , nu van geen gebruik

meer konde zyn, vonden mitsdien goed andere formulieren van den
eed te beraamen. Het eerltevoor Schepenen,gearreil:eert den 24.

April \6sr. zonden de Staaten ter gelegentheid van't annltellenvan

Mr. Hendrik Both van der Eem tot Schepen inplaatzevandenover-
leden Johan Smout-, aan den Bailliu met aanfchryvens om hem voor-

taan in 't beeedigen derzelve daarna te gedragen. Wy hebben niet

ondienilig geoordeelt het voorfz formulier , als mede die voor Bur-
gemeelteren en Vroedfchappen alhier op te geven , te meer dewylze
thans nog gebruikt werden.

Eed voor Schepenen van den Hage.

„ \Vy beloven en zweeren de Staaten vanllollanden Wefl-vries-

„ land , zynde onze Hooge en Souveraine Overigheid gehouw en
,, getrouw te wezen, Regt en VonnifTetcwyzen tulTchentweeMan-
„ taelen, nae onze belle verftande en uetenfchappe , zoo wan-
„ neer 't zelve ons vermaent fal werden; de Regt-dagen ter gezet-

„ ter uuren waar te nemen, zoo wel van den Bailliu als van den
„ Schout, en ter gewoonlyker plaatzentc zullen komen, encompa-
„ reren, tot aller tyd als wy 't zelve zullen konnen ofte mogen by-

„ brengen, het gemeen profyt en oirbaar van 't Corpus en Burge-
j, ren alhier te zullen helpen raamen, en refolveren na ons uitterlle

„ vermogen ; En wes tot eeniger tyd hymclyckerindenRadevoor-
„ gedragen, verfprooken ofte gerefolveert zal werden, 't zelve nie-

„ mand te zullen ontdekken of te kennen geven, dan aan onzeMe-
„ de-Broeders in officio.

Zoo 'Ji'aarlyk moet ons God Almagtig helfen.

„ Dins-
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"Dingsdag den i<^. Novemb. 16$z.

5, Is mcde na deliberatie verftaan , dat in plaatze van denEed,
voor dezen by Burgemcellerenende Vroedfchappengedaan,voor-

taan by dezelve zal werden gepreiteert den eed volgens de for-

mulieren alhier gearrcfteert, welke ncvens de voorlz eledie de

Magilb'aat van 's Graven-hage zullen toegezonden worden ; en

zullen dezelve ten reguarde van den eed van Schepenen haar re-

guleren na het formulier , 't welk dien aangaande voor dezen de-

„ zelve mede toegezonden is.

Eed voor Burgemeefteren van den Hage.

„ Wy beloven en zweeren de Staaten van Holland en Welt-Vnes-
land, zynde onze Hooge en Souveraine Overigheid gehouw en

getrouw te wezen, de flandveflen , Oftroyen, PrivilegienenPo-

licien van 'sGravenhage voor te llaan, *t gemeencbelteen oirbaar

van 't Corpus en Borgeren alhier, zoo veel in ons is, tebevorde-

ren en doen bevorderen, op de inkomften en Theforye van 'sGra-

venhage voorfz goed reguard en naarftig toezigt te nemen ten

einde dezelve ten meelle profyte en oirbaar als vooren geregeert

en geadminillreert mogen werden, de Secreeten van 's Graven-
hage voornoemr, zulks dezelve by den Bailliu , Schout , Burge-

raeelleren, Sch.penen en Vroedfchappen tot eeniger tyd zouden
mogen a erden gerefolveert , niet te reveleeren ofte openbaren,

en de Refolutien van dezelve te doen deligenteeren , effeftueren

en te vvege brengen nac behooren , mitsgaders alles voorts te doen

,

't gunt goede en getrouw e Burgemeefteren behooren en fchuldig

zyn te doen.

„ Zoo waarlyk moet ons GodAlmagtig helpen.

Eed voor de Vroedfchappen van den Hage.

„ Wy belooven en zweeren de Staaten van Holland en Weft-
„ vriefland, zynde onze Hooge en Souveraine Overigheid gehouw
„ en getrouw te wezen, ende tot wat tyden wy ontboden zullen

„ werden , by den Bailliuw , Schout , Burgemeefteren en Geregte

„ van 's Graven-hage ofte by het meerendeel van dien , dat wy by

„ hen komen en compareeren zullen, omme met dezelve te helpen

,, raamcn, refolveren en beftuiten 't gunt ons by henluiden voorge-

„ houden en gcproponeert fal werden, den oirbaer en profyten van

3, het Corpus en Burgeren van den Hage voorfz zoo ^eel in ons is,

5, te zullen helpen zoeken, ende alle 't geene in onfen Rade ver-

„ haelt, gcfproken, gereft)lveert ofte belloten zal zyn , 't gunt be-

„ volcn zal w ezen Secreet gehouden te worden , aen niemand te

„ zullen ontdekken ofte te kennen geven, dan onze geeede mede-
„ Broedeis in de W'cth ofteRaed wezcnde; en voorts alles te doen,

„ 't gunt goede en getrouwe Vroedfchappen fchuldig zyn en be-

„ hooren ce doen.

„ Zoo waarlyk moet ons God Almagtig helpen,

T 3
^^'5'^'
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Mr

Mr.
Mr

Mr

1652. tot Ste.Cathcoma 1653.

Bnrgemeejieren.

Johan Doudyns.

Johan Hailing.

Thomas Cletfcher.

Schepenen.

Hendrik Boin van der Eem.

Philips Doublet.

Francoys van Geesdorp.

Mr. Johan van Duynen.

Mr. Nikolaes van Rhyn.

Ifaac van Thyen , oveileden , en den

31. Jan. 1653. in zyne plaatze

gcftelt.

Simon Hulshout.

Van Scheven'mge.

Floris Leendertfz.

Vroedfihappen

.

Cornelis Splinter.

Johan van Wouw.
Willem van der Does.

Simon Hulshout , en in zyne plaat-

ze den '^1, Jan. 1653. gefurrogeert

.

Jacob van der Does.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Johan Sixti.

Cornelis van Soutelande.

Antony Pieterfon.

Johan Hovius.

Bartholomeus Bofch.

Pieter van Groenevelt.

Jacob van den Bofch.

Trejbrier.

Anthony Pieterfon.

Mr

Mr

Mr.

Dr.

Mr.

1653. tot Ste. Catharina 1654.

Burgemeejleren.
Thomas Cletfcher.

Cornelis Splinter.

Mr. Johan van Duynen.

Schepenen.

Mr. Hendrik Both van der Ecm.
Simon Hulshout.

Mr. Nikolaes van Rhyn.
Mr. Willem van der Does.

Mr. Jacob van der Does.

Cornelis Couwenberg van Beloys.

l''an Scheveninge.

Dirk Philips de Crae.

Proedfchappen.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Johan Sixti.

Johan Doudyns.
Mr. Johan Hailing.

Francois van Geesdorp.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Johan van Wouw.
Anthony Pieterfon.

Mr. Jacob van den Bofch.

Dr. Johan Hovius,

Bartholomeus Bofch.

Pieter van Groenevelt.

Treforier.

Anthony Pieterfon.

1654. tot Ste. Catharina 1655.

Burgemeejleren.
Cornelis Splinter.

Mr. Johan van Duynen.
Mr. Hendrik Both van der Eem.

Schepenen.

Mr. Willem van der Does.

Simon Hulshout.

Mr. Jacob van der Does.
Cornelis Couwenburg van Beloys.

Mr. Jacob van der Hoeve.
Dirk van der Liffe.

Van Scheveninge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedjchappen.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Johan Sixti.

Johan Doudyns.

Mr. Johan Hailing.

Thomas Cletfcher.

Francois van Geesdorp.

Mr. Cornelis van Soutelande.

Johan van Wouw.
Mr. Nikolaes van Ryn.

Anthony Pieterfon.

Dr. Johan Hovius.

Pieter van Groenevelt.

Treforier.

Anthonv Pieterfon.

Extraft uit de Refolutien van de Heeren

Staaten van Holland en Weft-Vriesland

in Haar Ed. Grcot Mog
genomen

Vergadcringc

Tien xs- Novemb. 165- 5*.

« Ontfangen een Miflive van den Prefident en Raden van den
Ho-?»
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Hove, gefchreven alhier in den Hage huyden dato defes , hou-

dendein'gevolge van haer Ed. Groot Mog. Refolutie van gilte-

ren, en het aenlchryven van den voorfz Hove daeiop gevolgt,

derzelvcr advis op de eledie van Burgemecftei-en , Schepenen en

Vroedlchappen van 's Gravenhage voorfz uyt de pcrlbonen by

Schout , Burgemeelleren , Schepenen en Vroedfchappcn derzelver

plaetze daertoe genomineert ; en by MifTive van gifleren aan Hacr O'/oi'^en-

Ed. Groot Mog. voorgedragen, en ook daer benevens derzelver

conlideratien jegens de ordentelyke kuyperye ontrent de voorfz

nominatie en daerop te volgen eleftie in zvvang gaende ; Waerop

eedelibereert zynde, hebben haer Ed. Groot Mog. uit de voorfz

voorgediagen perzoonen ten fine als vooren, geeligeert

1655. tot Ste. Cathanm 1656.

telyke

kuipe-

ryen.

Tot Burgemeeflerejt.

Hendrik Both van der Eem , mo--

kden en in zyne plaatze gefielt den

7. Jpril 1656.

Cornells Splinter.

Johan Doudyns.

Thomas Cletfcher.

Tot Sc^ tpenen.

y[x. Willem van der Does.

Mr. Jacob van der Does.

Mr. Jacob van der Hoeven.
Diderik van der Lifte.

Dr. Johan Hovius.

Mr. Johan van Banchem.

Mr.

Mr

Mr

Van Schcveh'nge.

Dirk Philipfz de Crae.

Tot VroedfchappcH:

Cornelis Splinter.

Johan van Duynen.
Simon Hulshout.

CorneUs Couwenburg van Beloys.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Johan Sixti.

Jacob Hailing.

Francois van Geesdorp.

Nikolaes van Rhyn.
Anthony Pieterfon.

Pieter van Groenevek.

Wynant van der Maes,

% "

jj

5»

»?

„ Endc zal daervan aenfchryvinge gedaen werden , zoo aen den
Bailliu van 's Gravenhage voornoemt, omme de voorfz geeligeer-

de pcrfoonen in de voorgerocrde funftien refpedivelyk te inftal-

lercn en te bceedigen nae behooren, als mede aen den Prefident

en Raeden van d:n voorfz Hove , om te llrekken tot derzelver

nangtinge: Des fal de voorfz Miflive van den Prefident en Rae-
den van denzelven Hove mede geftelt worden in handen van de
Heeren van Delft ende andere L.eden van dezeVergaderinge over

't fubjcft van de onordentelyke kuyperyen als boven, en totvvee-

ringc van dezclve hier bevoorens gecommitteert , omme daerop

in hunne te houdene befoignes zodanig reguard te nemen als zy-

„ licden bevindcn zuilen na exigentie van zaeken te behooren.

De i'refident en Raeden van den Ilovevan Holland, aandenwel-
ke de Staaten de relpedive nominatien , om daarop te behben derzel-

irr berigt en advys, als mede de daarop gedaane eleftie , omtefirek-

ken tot derzelvcr narigtinge, jaarlyks toezonden, trokken in twyf-

fel, of die van den Hage vvel bevoorregr waren de voorfz nomina-
tie Kr veranderinge hunner Magiflraats-perzoonen te maken , en ga-

ven mitsdien by millive van den %^. Novemb. zeftien honderd zes

en vyftig Haar Ed. Groot Mog. in bedcnken, of dezelve niet zou-
den goedvindcn de voorfz ?v4agiftraat te doen overleveren de Privi-

legicn, uyt kragte van vvclke zy beweerde bevoegt te zyn tot het

for-

't Subje6t

vandeon-
behoor-
lyke kui-

perycn
Commis-
foriaelge-

maekt.

By'tHof
in tvvyiFel

getrok-
ken,ofdie
van den
Hagc wcl
bevoegt
zyn dcno-
niinatie

ter veran-

deringe

hunner
Magiltra-
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tuure te
foimcvcn van de vooifz nominatie , omme vervolgens daaruit de

mallcn!' elcdie tc gcichiedcn. Den brief, die hct zclvc en nog andere aan-

merkingcn inhoud, zullen wy alhier uitfchryven en daarby opgevcQ

dc Reloluticn, die by haar Ed. Groot Mog. op dat point zyn ge-

nomen.

Edele Groot Mogende Hecren.

Mimvc „ Wy hebben volgens Uwer Ed. Groot Mog. goedvindengeexa-
van'cHof

^^ mineert de nominatie van 't dubbelt getal van Burgemeelteren,

"c"an-"' 5> Schepenen en Vroedfchappen van 'sGraven-Hage , omme daev-

rncrkin- „ uyt by Uwe Ed. Groot Mog, drie tot Burgemeeileren, zeven tot

ir,en dicn-
^^ Schepenen en twaelf tot Vroedfchappen der voorizStedevoorden

aangaan-
^^ aenllaenden jaere geeUgeert te worden, endc ons alvoorenrefere-

„ rende tot onfen advyfe van den voorleden jaere , en Uwe Ed.

„ Groot Mog. gedienftelyk in bedenken gevende, of dezelve niet

„ en 20uden goedvinden de voorn. Magiltraat van 's Gravenhage

tc doen exhiberen de Privilegien die zy hebben , om de voorfz

„ nominatie te doen , en dat daeruyt de eleftie zoude moeten ge-

„ fchieden; zouden , nadat wy alles rypelyk hebben overwogen,

., dienftig oordeelen, dat Uwe Ed. Groot Mog. zouden eligerende

„ perfoonen , welkers naemen in de nevensgaende lyjle gefubregideert

„ zyn\ Ende alhoewel de Burgemeeiier Splinter nu maer zeven

„ maenden gedicnt heeft ; zoo , bevinden wy , dat hy maer vyf

„ maenden heeft flille geltaen en twee jaeren aen den anderen te

„ vooren als Burgemeelter gedient heeft ; zulcx dat dit in etfefte

„ eene continuatie is van de voorn. voorgaende twee jaeren; Ons

„ niettemin refererende tot de hooge wysheid en gewoonelyke dif-

„ cretie van Uwe Edele Groot Mogende. Hier mede

„ Edch Groot Mogende Heercn, bidden wy God Almagtig

„ U Ed. Groot Mog. in een langduurige voorfpoedige regeeringe

„ te willen conferveren. Gefchreven in den Hage den 14.. No-

„ vcmb. 1656.

„ UEd. Groot Mog. ganfch Dienflwillige

„ De Prefident en Raden over lioUand,

„ Zeeland en Vriesland.

Extra£t uyt haar Ed. Groot Mog.

Refblutie van den 24 Novemb. 1656.

Eleftic „ Ontfangen een "Miflive van den Bailliu , Burgemeelteren en
vooidcn

^ Schepenen van 's Gravenhage , gefchreven alhier in den Hage op

\^^^6. „ huyden dato dezes, met een bygevoegde lylte , houdende nomi-

„ natie van perfoonen , omme daeruit by Haer Ed. Groot Mog.

„ Burgemeelteren, Schepenen en Vroetfchappen van 's Gravenhage

„ voornocmt voor den aenltaenden jaere geeligeert te worden ;

3, Waerop zynde gedelibcreert endc in agtingc gcnomen 't advys

„ van den Prefident en Raden van den Hove, tcr requifitievande-

„ ze Vergaderinge , dienaengaende op huyden by Miiiive gegeven,

„ hcb'
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hebben haer Ed. Groot Mog. uit de voorgedmgene perfoonen tea
tine als bovcn geeligeert

,

l6s6. tot Ste. Catharhia 1657.

Tot Burgemecjiercn.

Johan DoLidyns.

Cornells Splinter.

Thomas Clerfcher.

Tot Schepenen.

^Ir. Jacob van der Hoeve.

Dr. Johan van dc Hove.

Mr. johan van Banchem.
Mr. Nikolaes van Rhyn
Dr. Pieter Piecerfz van Wouw.

Johan Maes.
Van Schevenmge.

Dirk PhiJipfz de Crae.

»»

3>

3'

3)

3»

J>

Tot Vroedfchappen.
Pieter Stalpert van der Wide.
Johan Sixti.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Diiyncn.
Mr. Willem van der Does.
Mr. Jacob van der Does.

Diderik van der Lifle.

Francois van Geesdorp.
Simon Hulshout.

Antony Pieterfon.

Pieter van Groencvelt.

Weynant van der Maes.

yt Ende zal daervan kennifTe gegeven werden, zoo aen den Bail-

liu van 'sGraven-hage voornoemt, omme de voorfz geeligeerde
perfoonen in haere refpedlve qualiteiten tc beeedigen, en dezel-

ve vervolgens in de voorgeroerde funftien refpeflivelyk te inftal-

leren na behoo-en ; als mede aen den Prefident en Raeden van
den voorfz Hove , omme te llrekken tot derzelver narigtinge.

Ende wat belangt 't geene by den meergemelten Hove by de voorfz
Miflive in bedenken werd geflelr, of namentlyk haer Ed, Groot
Mog niet zouden goedvinden die van de Magiftraet van 'sGra-
venhage voornt. te doen exhiberen de Privilegien , die dezelve

mogen hebben , omme de voorfz nominatie te doen , ende dac

dae'-uit de eleftie foude moeten gefchieden ; Is goedgevondenen
verllaen, dat dienaengaende in compleete Vergaderinge nadere
deliberatie aengeftelt fal werden.

»5

TDen 28. Novemb. 16^6.

„ Is na voorgaende deliberatie goedgevonden en verflaen, dat den
Bailliu, Burgemeefleren en Schepenen van 'sGravenhage by acn-
fchryvinge fal werden geordonneert aen haer Ed. Groot Mog. co-

pielyk over te zenden, en des noods zynde in originali te exhibe-

ren de Privilegien, die dezelve mogen hebben, om de nominatie

van de Magiltraet des voorfz plaetze te doen , en dat daeruit de
eledie zoudc moeten gefchieden.

T)en 25-. Septemb. 165- 7,

„ Ontfangen ecn MifTive van Bailliu, Burgemcefteren en Schepe-

nen van 'sGraven-hage, gefchreven alhier den 6. dezer loopcnde
macnd, hebbende ingevolge en tot voldoeninge van haer Ed.
Groot Mog. Refolutie van den 28. Novemb. des voorledenjaers,

tot bylaege de Privilegien en andere documencen , die dezelve

fuftineren te hebben , omme de nominatie van dc Magiftraet der

voorfz plaetze te doen , tot zulken effefte dat daeruit by haer Ed.
//. TieeL V „ Groot

Die van
den Hage
gelaftde

Privile-

gien , om
de nomi-
natie van
dc Magi-
ftraet te

doen,
overte
zcndcn.

Tcbly-
ven by 't

Olid ge-

bruik.
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Groot Moff de eleftie zoude moeten gefchieden. Waerop ge-
"

delibc-recrt^yndc, is goedgevonden en verltaen, dat conform 't

oud gebruvk op voorgaendc nominatic als bovcn , en uyi het ge-

"
tal van de genomineerden de eledie by haer lid. Groot iMogcn-

„ de zal gefchieden.

1657. tot Ste.Cathama 1658.

Bnrgemeejieren.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Duynen.

Simon Hulshout.

Schepenen.

Mr. Nikolaes van Ryn.

Johan Maes.

Dr. Pieter van Wouw.
Mr. Willem van der Docs.

Cornelis Couwenburg van Belois.

Dirk van der LifTe.

Van Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfihapfen.
Pieter Stalpert van der Wide.

Johan Sixti.

johan Doudyns.
Cornelis Splinter.

Thomas Cletfcher.

Mr. Jacob van der Hoeve.

Mr. Jacob van der Does.

Dr. Johan van den Hove.
Mr. Johan \'an Banchcm.

Anthony Pieterfon.

Pieter van Groenevelt.

Wynant van der Maes.

Treforier.

Anthony Pieterfon.

1658- tot Stc. Cathama 16^9.

Burgcniecjierefi.

Mr. Johan Hailing.

Johan van Duynen.
Simon Hulshout.

Schepcnen.
Mr. Willem van der Docs.

Cornelis Couwenburg van Belois.

Diderik \'an der LifPe.

Mr. Jacob van der Ilocve.

Mr. Johan van Banchem.
Antony Pieterfon.

Van Schcvm'inge.

Dirk Philipfz; de Crae.

Vroedfchnppen.

Pieter Stalpert van der Wiele..

Johan Sixti.

Johan Doudyns.
Cornelis Splinter.

Tiiomas Cletfcher.

Mr. Nikolaes van Ryn.
Dr. Pieter van Wouw.

Johan Maes.

Mr. Jacob van der Does.

Dr. Johan van den Hove.
Wynant van der Maes.
Pieter van Groenevelt.

Treforier.

Anthony Pieterfon.

1659. tot Stc. Cathar'ina 1660.

Burgemeejieren.
Mr. Willem van der Does.

Mr. Jacob van der Hoeve.
Diderik van der LifTe.

Schepenen.
Mr. Johan van Banchem.

Anthony Pieterfon.

Jacob van der Does.
Marcus van der Ploeve.

Ewout Brandt.

Johan Ruyfch.
Van Schevel'inge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappen.
Pieter Stalpert van der Wiele.
Johan Sixti.

Johan Doudyns.
Ccirnelis Splinter.

Thomas Cletfcher.

Johan Plalling.

Mr. Johan van Duynen.
Simon Hulshout.

Cornelis Couwenburg van Belois.

Johan van den Hove.
Pieter Groenevelt.

Adriacn Bacherius.

Treforier.

Anthony Pieterfon.

Mr.

Mr.
Mr.

Mr.

Dr.

Eer'



>J

>»

'sGRAVEN-HAGE, XXXI. Hooptst. 155

Eerzacme , J^roome , Difcrete
,
goede Vrkndcn.

„ 't Geene wy by naedere deliberatic hebben goedgevonden aen-

gaende den tyd van \ overbrengen der nominatie van Burgemee-

fteren , Schepenen en Vroetfchappen van 'sGravenhage en het

eligeren van dezelve, zuUcn UL. vernemen uyt bygaende Extrad:

van onle Refolutie fub dato dczes ; het welk wy UL. mitsdelen

toefeynden, met begeerte dat onfe goede mtyninge daerinne ver-

vat,by UL. zal werden nagekomen. En ons daertoe verlaetende

bevelen wy UL onder de befcherminge Godes. Gelchreven in

den Hage den if. Novemb. 1659.

„ Onder ftont

,

>»

j>

»>

j>

»

»>

5>

Ter Ordonnantie van de Staeten.

„ En was getekent,

HERB. VAN BEAUMONT.

Extra6b uit de Refolutie van de Hee-

ren Staeten van Holland en l^ejl'

Vriejland in haar Ed. Grooc Mog,
Vergaderinge genomen op

'Dtngsdag den xxv. Novemb. i<^f9.

Teroccafie van de Magiib-aets verkiefinge van 'sGravenhage,
g'fteren by haer Ed. Groot Mog. gedaen ; Is na voorgaende de-
liberatic goedgveonden en' verilaen, dat den Bailliu, Burgemee-
lleren en Schepenen van sGravenhage voornt. by aenfchryvinge
zal werden geordonneert voortaen mcde akyd de nominatie van
de Perfoonen , daeruyt de eleftie van de voorfz Magiftraet I'al

moeten gefchicden, aen haer Ed. Groot Mog. over tedoenbren-
gen op den \ ierentwintigden Novemb. des morgensvoorhalftien
uurcn, ten waere den 24.. Novemb. mogte komen te vallen op
eenSondagjinwelk cas zyliedende voorfz nominatie zuUen hebben
over te brengen daegs te vooren, te weten den drie en twintig-

ften Noveml:)., mede des morgens voor half tien uurcn, endedat
daerop de eledie uyt de voorfz genomineerde perfoonen by haer

Ed Groot Mog. zal gefchieden op den voorfz ^3. of %^. No-
vemb. relpedive, te weten nog ten zelven dage, dat de nomina-
tie overgebragt zal zyn,

„ Onderftont,

„ Accordeert met de voorfz Refolutie.

j> En was getekent,

HERB. VAN BEAUMONT.

Mr,

l66o. tot Ste. Catharim i66x.

• Burgemeejferen,
Willem van der Does. '

J I Tieel.

Mr. Jacob van der Hoeve.
Diderik van der Lifle.

V X

De nomi-
natie van
de Magi-
ftraat

over te

brengen
op ten 24.

Novemb.
ten waere
&c.

Vroed'
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Mr.

Mr.
Mr.
Dr.

Mr.

Mr.

Schefenen.

Jacob van dcr Does.

Marcus van dcr Hoevc.

Ewout Brandt.

Johan Ruyfch.

Jolian van den Hove.

Johan Maes.
Van Schevclinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfihapfen.

Johan Sixti.

Johan Doudyns.

Cornells Splinter.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Duynen.

Simon Hulshout.

Johan van Banchem.

Anthony Pieterfon.

Nikolaes van Ryn.
Cornells Couwenburg van Belois.

Pieter van Groenevelt.

Adriaen Bacherius.

Treforier.

Anthony Pieterfon.

1 66 1. toX Ste. Cathar'ma 1662.

Biirgemeejieren.

Mr. Jacob van der Hoeve.

Mr. Jacob van der Does.

Mr. Johan van Banchem.

Schepenen.

Diderik van der LifTe.

Johan van den Hove.
Ewout Brandt.

Pieter van Groenevelt.

Willem Donker.
Nikolaes van der Haer-.

Van Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappen,

Johan Sixti.

Johan Doudyns.
Cornelis Splinter.

Johan Hailing.

Johan van Duynen.
Simon Hulshout.

Nikolaes van Ryn.
Anthony Pieterfon.

Willem van der Does.

Johan Maes.
Marcus van der Hoeve.
Johan Ruyfch.

Treforier,

Anthony Pieterfon.

Dr.
Mr.

Mr

Mr.
Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.
Mr.
Mr.

Mr.

Mr.

Dr.

Mr.

Mr.

Mr.,

Mr.

Mr,

Mr,

1662. tot Ste. Catbarina 1663.

Burgenicejferen.

Jacob van der Does.

Johan van Banchem.
Willem van der Dees.

Schepenen.

Jacob van der Hoeve.

Diderik van der Lifle.

Willem Donker.
Pieter van Groenevelt.

Nikolaes van der Haer.

Johan Maes.
Van Scheveninge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappeii.

Johan van den Hove.
Ewout Brandt.

Marcus van der Hoeve.

Johan Ruyfch.

Johan Doudyns.
Cornelis Splinter.

Johan Hailing.

Johan van Duynen.
Simon Hulshout.

Nikolaes van Ryn.
Anthony Pieterfon.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Treforier.

Anthony Pieterfon.

Mr.
Mr.

Dr.

Mr.
Mr.

. 1663. tot Ste. Catbarina 1664.

Burgemeejieren.

Mr. Willem van der Does.

Mr. Jacob van der Hoeve.
Diderik van der Lifle.

Schepenen.

Jacob A'an der Does.

Johan van Banchem.
Johan Maes.

Johan van den Hove.
Ewout Brandt.

Johan Ruyfch.

Van Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappen.
Willem Donker.
Pieter van Groenevelt.

Marcus van der Hoevc.
Johan Doudyns.
Cornelis Splinter.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Duynen.
Nikolaes van Ryn.

Anthony Pieterfon.

Pieter Stalpert van der Wiele.
Auguftyn van der Haer.

Johan van der Maa.

Mr.

Mr.

Tre^

\



GRAVEN-HAGE, XXXI. Hoofts, 157

Treforkr.

Anthony Piecerfon.

1664. m Ste. Cathama i66^.

Burgemeejleren.

Mr. Jacob van der Hoeve.

Diderik van der LifTe.

Mr. Jacob van der Does.

Schepenen.

Mr. Willem van der Does.

Mr. Johan van Banchem.

Dr. Johan van den Hove.

Mr. Ewout Brandt.

Mr. Johan Ruyfch.

Willem Donker.

Marcus van der Hoeve
,

gefiirro-

gccrt den 27. Maart i66j. in

plaatze van den voorn. Mr. Joh.

Ruyfch , by haar Ed. Gr. Mog.

gecommitteert tot Admcaet Fijcael

en Prociiretfr-Generael.

Fan Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

VroedlchappeH.
Cornells Splinter.

Mr. Johan Hailing.

Mr. johan van Duynen.

Anthony Pieterfon.

Johan Maes.
Piecer van Groenevelt.

Mr. Nikolaes van Ryn.
Marcus van der Hoeve.

Mr. Pieter Sta'pert van der Wiele.

Auguft^'n van der Haer.

Johan van der Maa.
Samuel van Huls.

Treforler.

Anthony PieterfuJi.

1665. tot Ste. Cathmva 1666.

Burgemeejleren.

Mr. Jacob van der Does , merkdcn.

Mr. Willem van der Docs.

Marcus van der Hoeve.

Mr. Ewout Brandt, byplaatsvullingeden

3. April 1666.

Schepenen.

Mr. Jacob van der Hoeve.

Mr. Johan van Banchem.

Willem Donker.

Johan Maes.
Pieter van Groenevelt.

Mr. Andries van Perfyn.

Fan Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappen.

Diderik van dtr Lifle.

Dr. Johan yan den Hove.

Mr. Evi^out Brandt.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Duynen.

Mr. Nikolaes van Ryn.

Anthony Pieterfon.

Mr. Pieter Sialpert van der Wiele.

Auguflyn van der Haer.

Samuel van Huls.

Pieier Pots.

Thomas de Ruyt.

Trejorier.

Anthony Pieterfon.

1666. tot Ste. Catharina 1667.

Burgemeejleren.
Mr. WilleiTi van der Does.

Marcus van der Hoeve.
Mr. Ewouc Brandt.

Schepenen.

Mr. Jacob van der Hoeve.
Mr. Johan van Banchem.

Johan Maes.
Pieter van Groenevek.

Mr. Andries van Perfyn.

Diderik van der Lifle.

Fan Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfihappen,
Willem Donker.

Dr. Johan van den Hove.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Duynen.

Mr. Nikolaes van Ryn.
Anthony Pieterfon.

Mr. Pierer Stalpert van der Wiele.

Auguflyn van der Haer.

Samuel van Huls.

Pieter Pots.

Thomas de Ruyt.

Francois van Sevenhuyfen.

Treforler.

Anthony Pieterfon.

1667. tot Ste. Catharina x66S.

Bnrgemeefteren.

Mr. Ewout Brandt.

Mr. Jacob van der Hoeve.
Diderik van der Lifle.

Schepenen.

Mr. Willem van der Does.

Maicus van der Hoeve.

Mr. Johan van Banchem.

Johan Maes.
Pieter van Groenevelt.

Willem Donker.

Fan Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

y 3 Froed-
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Vroedfchappen, • *

Dr. Johan van den Hove.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Jolian van Duynen,

Anthony Pieterfon.

Mr. PicHcr Scalpert van der Wiele.

Augullyn van der Haer.

Samuel van Huls.

Pietcr Pots.

Thomas de Ruyt.

Francois van Sevenhuyfen.

Mr. Andries van Perfyn.

Mr. Adriaen Rofa.

Irejorier.

Anthony Pieterfon.

1668. tot Ste. Cathanna 1669.

Burgemeejieren.

Mr. Jacob van der Hoeve.

Diderik van der Lifle , overleden

,

en in pJaatze aangejielt den 15.

Fetr. 1669.

Johan Maes.

Mr. Willem van der Does , overleden

,

en in deszelfs plaatze verkooren den

i^. Decemb 1668.

Willem Donker.

Schepenen.

Mr. Ewout Brandt.

Mr. Johan van Banchem.
Marcus van der Hoeve.

Willem Donker , Burgevieejier ge-

•worden zynde , is in plaatzc geeli-

gcert den 15. Fcbr. 1669.

Mr. Andries van Perfyn.

Mr. Adriaen Rofa.

Mr. Pieter Staipert van der Wiele.

Van Schevelingc.

Dirk Philifpz de Crae.

Vroedjchappen.

]ohan Maas.

Pietcr van Groenevelt.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Duynen.

Anthony Pieterfon.

Dr. Johan van den Hove.

INIr. Andries van Perfyn.

Samuel van Huls.

Pieter Pots.

Thomas de Ruyt.

Francois van Sevenhuyfen.

Govert Comans.

Trefirier.

Anthony Pieterfon.

1669. tot Ste. Catharina 16^0.

Burgemeejieren.
Willem Donker.

Johan Maes.
Anthony Pieterfon.

Schepenen.

Mr. Johan van Banchem.
Mr. Ewout Brandt.

Mr. Andries van Perfyn.

Mr. Pieter Staipert van der Wiele.

Pieter van Groenevelt.

Mr. Johan Rofa.

Van Scheveninge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappen.
Mr. Jacob van der Hoeve.

Marcus van der Hoeve.
Mr. Johan Hailing.

Mr. Johan van Duynen.
Dr. Johan van den Hove.

Samuel van Huls.

Pieter Pots.

Thomas de Ruyt.
Francois van Sevenhuyfen.

Govert Comans.
Mr. Nikolaes van Ryn.

Willem Rotrermont.

Trefirier.

Mr. Jacob van der Hoeve.

1670. tot Ste. Catharina 1671.

Burgemeejieren.
Willem Donker.

•Mr. Ewout Brandt, overleden, eninzy-

ne plaatze aangejielt den 7 . SeptenHb.

1671.

Mr. Pieter Staipert van der Wiele.
Pieter van Groenevelt.

Schepenen.

Mr. Johan van Banchem.
Mr. Andries van Perfyn.

Mr. Johan Rofa.

Mr. Johan van Duynen. •

Marcus van der Hoeve.
Dr. Johan van den Hove.

Van Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappen.

Johan Maes.
Anthony Pieterfon.

Mr. Pieter Staipert van der Wiele.
Mr. Johan Hailing.

Mr. Jacob van der Houve.
Samuel van Huls.

Pieter Pots.

Thomas de Ruyt.

Francois van Sevenhuyfen.

Govert Comans.
Willem Rottermont.

Mr. Engelbrecht Graswinkel.

Tre-
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Trcjorier.

Mr. Jacob van cIcrHouve. DczcFcn-

fmnaiis van dm Hage gcworclcn

zyndcj uv;r/Johan Maes, Oiid-

Bwgemeejier voor drle jaaren tot

Treforkr aangejlelt.

1 67 1, tat Ste.Cathar'ma i6j2.

Btirgemeeflcren.

Pieter van Grocnevek.

Piecer Stalpert van der Wiele.

Marcus van der Houve.

Schepenen,

Willem Donker.

Johan van Diiynen.

Johan van Banchem.

"johan van den Hove.
Andries van Perfyn.

Mr.

Mr.
Mt.
Dr.

Mr.

Willem Rottermont.

Van ScheveUnge.

Dirk Philipfz de Crae.

Vroedfchappeih
Mr. Johan Rofa.

Johan Maes.
Anthony Picterfon.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Jacob van der Hoevc.
Samuel van Huls.

Pieter Pots.

Thomas de Ruyt.
Francois van Sevenhuyfen.
Govert Comans.

Mr. Engelbert Graswinkel.

Maurits van Cats.

Treforier.

Johan Maes.

Na dat zedcrt den jaare x^-^o. de jaarlykzeMagiflraats-beltellinge

alhier in der voege,als wy hiervooren hebben aangetekent, by haar

Kd. Groot Mog. was vcrrigt, zoo quam ter dezer tyd het regt van
verkiezinge vveder als voorheen aan den Stadhouder, tot vvelke

vvaardigheid de Staaten dezer Provincic by hunne Refolutievanden

3. July 1672.. Prins JVillem van Oranje den ^^r^(?» van dien naam
hadden verheven. Zyne Hoogheid was naauwelyk in 't bezit zynes
Stadhouderfchap bevcltigt , of nam aanltonds in overvveginge het

groot orgenoege, 't geen de gemeente, die, gelyk menweet, wel
gewoon is, alle quaade en ongelukkige uitllagen, ten lalle en na-

deel haarer Overheden te diiiden, allomme in de Stcden van Hol-
land en Weft-Vrielland hadde opgevat, en teffens 00k aanmerken-
de het gevaar , waarin het Land ligtelyk daardoor zoiide konnen
vallen, befloot vervolgens tot meerder rnft en dienfte der Steden en tot

iivegnemmge van alle murmureringe onder de ingezetenen, de Magi-
ilraaten te veranderen, zettende zommige Leden uit enanderewe-
deroni in de Regceringe. Onderentullchen hadden de gezament-
lyke Burgers van 'sGravenhage onder hunne byzondere Vendels
den 3. Septemb. des gem. jaars zig op de Doelen begeven, alwaar
zy met malkanderen opflelden eene nieuwe nominatic van hunne
Magilbratuure, waarmede zy agtien perzoonen aan zyne Hoogheid
den Prince van Oranje in 't Leger by Bodegrave en ZvvammcVdam
afzonden, om uit kragtc van de authorilatie , by haar Ed. Groot
Mog. de Heercn Staaten van Holland van den ty. Augulli deszel-

ven jaars aan hem verleent, de voorfz nominatie te bckragtigen , of
die na zyne Hoogheids wclgevallen te veranderen (;/_). Hierop
volgde dan de afzettingc, of om 't woord van dien tyd tc ge-
bruikcn, dc fArf/z/STri^- der hierna volgcnde Perzoonen , als

Ru-

(n) Dit hebben wy getrokken uit zeker boek tot titel voercnde, Binncnhud-

fcbe borgcl)ke bcroerten ^ in dm jaarc 1672. vooigevalkn in Holland en Zeeland. (ge-
drukr agter het eerfte decl van 't Ontroerdc Nederland) pag. 193.

Verande*
ringe dei"

Magi-
ftraaten

in deSte*
den van
Holland
door zyne
Hoog-
heid.

Hoe hec
zig in den
Hagc
hceft toe-

gedragcn.
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Gecxcu-
Icerde

perfbo-

Ticn.

Rudolf van Paffcnrode, Baillhi.

Regerende Burgemeefteren.

Marcus x'an der Hoeve.
Piccer van Groenevelt.

Mr. Pieter Stalperc van der Wide.

Regerende Schepenen.

Mr. Johan van Duynen.
WiUem Donker.

Dr. Johan van den Ho\'e.

Mr. Andries van Perfyn.

Vroedfchappen.

Johan Maes.

Anthony Pieterfon.

Mr. Johan Mailing.

Pieter Pots.

Thomas de Ruyt.

Francois van Sevenhuyfen.

Govert Comans.
Mr. Engelbert Graswinkel.

JVIaurits van Cats.

Tenjionaris en Vroedfchap.
Mr. Jacob van der Hoeve.

Miflive

en elottie

van zyne
Hoog-
heiJ. , cm
tedienen
van den 7.

Sept. 1672
totSte.

Catharina

i<573-

De brief, waarby zyne Hoogheid de nieuwe Magiftraats-perzoo-

ncn aanftelde, was van dczen inhoude:

De Prince van Oranje.

Erentfejie^ p^roome^ Lieve Byzondere.

„ Uit de Perfoonen ons fchriftelyk voorgeflagen by en van -wegen

de Buigemeelleren en gemeente van 'sGravenhage, hebben wyna
voorige deliberatie gekoorcn zodanige , als tot Ste. Catharina

167 3 . de bedieningen van de Burgemeelleren , Schepenen en \'roed-

fchaps-ampten , mitsgaders de fundien van PenfiorarisenThefau-
rier voor den tyd hier te vooren gebruykelyk zullen h.bben te be-

dienen, gezamentlyk begrepen in de lylte hiernevens gaande,de-
welke wy UE. mits defen laften na 't ftaven van den behoorlyken
eed te ftellen in hunne refpedive bedieningen na ouder gewoon-
te, en beveelen UE. hier mede,

Erentfejle , Broome , Lieve , Byzondere , in de befcher-

{

5»

»

J)

»>

minge Godes. In 't leger tot Swaedemburgerdam den 7. Septemb.
1672.

(Onderllond)

„ UE. goedwillige Vriend,

„ Was getekent

,

„ G. H. PRINCE DE ORANGE.

» Tot Baillin.

„ Mr. Johan van Banchem.

5, Tot Btirgemeejieren.

„ Mr. Philips Doublet, //cfrft'rtHGroe-

nevelt.

„ Mr. Jolian Rofa.

5, Willem Rottcrmont.

„ Tor Tenjionaris.

„ Mr. Nikolaes van der Hoek.

„ Tot Schepenen.

,, Heyman Beukelaer.

Mr. Johan Dedel.

„ Willem Lefier.

„ Nikolaes Splinter.

„ Johan van der Maa.

„ Pieter Pots.

„ Van Schevelinge.

„ Dirk PhiJipfz de Crae.

Tot
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»

„ Tot Vroedfchappen.

Adriaen van Leeuwen , Ca^l-

te'm

„ Adriaen van der Straeten , Ca-

,, phein.

„ Zacharias de Zwart , Capitein.

„ Roelant van Thiel.

„ Michiel de Bye.

„ Philips de Milly.

„ Was getekcnt,

,, Warnardus van Bladen.

,, Johan de Putter.

„ Abraham van Wyngaerdcn.
„ Gerrit Robert.

„ Baftiaen Middelbeek.

,, Adriaen Sraout, mede Capitein

y, der Biirgerye.

„ Tot Trefor'ier.

Mr. Jacob van der Does.

„ G. H. PRINCE DE ORANGE.
„ Lager ftond,

„ Ter Ordonnantie van zyne Hoogheid.

„ En was getekent,

„ H U Y G E N S.

Vermits zedert deze veranderinge de Vroedfchap als een vafi: en
permanent Lighaam fchvnt geworden te zyn ; immers dat zedert

dien tyd daarinne zodanige verwifTelinge niet is gevallen , dat de af-

gaande Burgemeeileren en Schepenen weder zyn gekomen onder
de Vroedfchappen,en uit dezelve weder aangeftelt Burgemeefteren

en Schepenen als wel voorheen, maar dat een en dezelve perzoo-
nen de Vroedfchap zyn uitmakende, fchoon'tnooitbyeenigStaats-
befluit of Oftrooi is vaftgelMt ; gemeikt thans nog by de jaarlyk-

fche veranderinge de nominatie der Magiflraats-perzoonen op gely-

ke wyze aan Haar Ed. Groot Mog. of by derzelver abfentie aan de
Heeren Gecommitteerde Raaden werd overgegeven , om daaruit

zodanige verkiezinge of continuatie te doen, als by dezelve dien-

Itig werd bevonden ; Zoo hebben wy derhalven goed gedagt tot

verkortinge dezer iylle de naamen van de Vroedfchappen , zoo als

zy fucceJIivelyk by plaatsvullinge zyn aangekomen, hierna onder
een afzonderlyken titui agter den anderen tclaatenvolgen, metby-
voeginge, voor zoo verre wy daarvan kennis hebben, van het jaar

hunner aanftellinge en in wiens plaatze de nieuw aangekomenen
gefuccedcert zyn.

De brief, dien de Magiftraat het volgende jaar aan den Prins van
Oranje fchreef , gevoegt by de nominatie van de A^agiltraats-perzoo-

nen voor den jaare 1674., om daaruit te doen zodanige eledtie,als

zyne Hoogheid zoude behagen , was van dezen inhoude

:

Dc
Vroed-
fchappen
hiernaon-

dcr een
afzonder-
lykelyft

gebragt

;

en rede

waarom.

'Doorlugtige Hoog-gehooren Vorfi en Heere.

„ Alfoo jaarlyks op den 24. November de Magiib-aatclyke dien- MifTive

„ ften alhier ter Stedc zyn vacerende, en Uwe Hoogheid daarvan vande

„ de eledie competeert , zoo hebben wy, geduerende deze Uwe
ftiaalaan

„ Hoogheid s glorieufe expcditie op onzer vyanden bodem , sere- den Prins

//. T)eel. IK ,7i"oI-
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vanOran- " folveert , zoo veel vroeger by gcfchrifte te docn ilellen dc jcgen-

jcmccdc „ woordig dienende , 'en daar benevcns die geene , dewelke op
nomina-

^^ nieuws tot dc rcfpedive ampten van Bmgemeelleien , Schepenen

cleft'ie 'tc '> ^" Vroedfchappcn by ons zyn genomineert, dewelke vvy hierne-

doen. 5, vens befloten overzendcn, omme daaruic tot de voorfz bedie-

„ ningen te werden verkoren zodanige perzoonen , als het Uwe
Hoogheid zal gelieven , verzoekende dat Uwe Hoogbeid de nu
afgaande Burgemeefleren als na ouder gew oonte gelieve te hou-

den als mede genomineert tot Schepenen , dewelke anderzints

nevens de afgaande Schepenen medekomentevallenin de Vroed-
fchap; welke te doene eleftie wy ganfch onderdaniglyk verzoe-

ken, dat ons (is 't doenlyk) voor den voorfz i4.Novemb. eerll-

komende mag werden toegezonden.Gelyk wy mede met ootmoedig
refpecl verzoeken, dat Uwe Hoogheid uit de nevensgaandenomi-
natie van de Buiten-Vaders en Moeders van het Weeshuis alhier

(dewelke wy te vergeefs, vermits Uwe Hoogheids zoo menig-

fi vuldige en hoogwigtige befoignes geduerende deszelfs verblyf al-

„ hier, hebben getragt op den ordinaris tyd te doen overhandigen)

„ zodanige perzoonen tot dienfte van 't zelve huis gelieve te elige-

„ ren , als het Uwe Hoogheid zal goeddunken , en deze onze ad-

„ vertentie te houden voor aangenaam, ende over ons te gebieden

„ Uwe Hoogheids welgevallen, 't welk wy na ons uytterlle vermo-

„ gen zullen tragten te volbrengen. Waarmede , Doorhigtige

5, Hoog- gebooren Vorft en Heere, wy Uwe Hoogheid zullen

„ toewenfchen , nevens langduerige en vooripoedige regeeringe,

3, ve dere zegeningen en overwinningen over alle onze vyanden.
„ Gefchreven in den Hage den 10. Novemb. 1673.

» Uwe Hoogheids onderdanige Dienaaren

,

„ Schout , Burgcmrs. en Schepenen van 's Gravenhage.

J, Ter Ordonnantie van dezelve.

„ En was getckent,

„ ANTHONY DE VEER.

Hierop deed de Prins de volgende Miflive aan de Magiftraat af-
zenden

,
waarby de oude Regenten voor 't aanftaande jaar in hunne

bcdieningen wierden gecontinueert.

J, Erentfejie , pjf^yfe , P^oorzienige. , zeer difcreete ,

3, onze lievCi h^ondere.

^v^% Vj
^^y hebben de nominatie van Burgemeefleren , Schepenen en

conti- » Vroedfchappen
, mitsgaders van de Buiten-Vaders en Moeders

iiucert « van 't Weeshuis van's Gravenhage, ons overgezonden , geexami-

clthlnm " "^^''•^ ^" goedgevonden alle de oude Regenten voor 't aanflaande

1674. »> J^^^ ^n haarc refpeftive bedieningen te continueren, gelyk wyde-
„ zelve
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,, zelve continueren mits dezen, ordonnerende een ieder, die het

„ aangaan mag, ilg daarna tereguleren. liicr mede, Ermtfefte

y

„ enz. bevelen vvy UE. in Codes befcherminge. Gefchreven in

„ hct Hoofc-Quartier voor Bon, den ly. Novemb. 1673.

„ Onderftond,

„ UE. goedwillige Vriend,

„ En was getekent

,

„ G. H. PRINCE d'ORANCE-
» Laager flond

,

„ Ter Ordonnantie van zyne Hoogheid

,

„ En was getekent,

„ HUYBERT ROSENBOOM.

Den 3, Maart 1674. is in plaatze van Mr. Thilips T>oublet,HQQ-
re van Groenevelt ,overleden zynde, by den Prins van Oranje tot

Furgemeeiter gecligeert Mr. Johan Tiedel ; en in deszelfs plaatze

tot Schepen aangeftelt Mr. Johan Francois Vallerea.

BySchout, Eurgemeelteren en Schepenen aan zyne Hoogheid
volgcns ouder gewoonte overgebragt zynde de naamen der jegen-
V oordig dienende en nieuw genomineerde Burgemeeiteren , Sche-
penen en \ roedfchappen, omme daaruit by den Prins geeligeert te

worden zodanige perzoonen als zyne Hoogheid goeddunkenzoude,
te dienen tot Catharina i6j^., is daarop by zyne Hoogheid in de-
zer voege gereicribeert.

33

Erentfefle i T^yfe, /^oorzienige, zeer Difcreetey

onze lieve Byzondere.

»

5>

J>

„ Wy hebben gezien de nominatie der perfoonen ons voorge-
ftelt tot bekledinge van de Burgemeefters , Schepenen en Vroed-
fchappen-ampten van 's Graven-Hage voor den jaare ingegaanop Gecond-

_ den %s- dczer Maand , zoo hebben wy om redenen goedgevon-
""t^y//

„ den die geenc dewelke dezelve ampten geduurende den voorle- Catfjarim

den jaare hebben bedient , in haare refpeftive Charges van den ^^15-

voorfz ingegangen jaare te continueren ; laltende UE. derhalven
dezelve onder afneeminge van den behoorlyken eed by continua-
tie als voorfz te Itellen in de voorfz hunne refpedive funftien

;

waarmede wy &c. Gefchreven in denHage den 17. Novemb. 1674.

n Onderltond,

„ UE. Goedwillige Vriend

,

„ Was getekent,

„ G. H. PRINCE D'ORANGE.
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1 67J. tot Ste. Catharim 1676.

Gp gelyl'C ivyze is de Magijlraat ; zoo

ah dezcke was gecompofccrt ; by refcriptie

van zync Hooghcid den 25. No-oemb. 1675.

gecontiru'.eert voor nog ecn jaar , en de va-

cerende Froedfchaps-plaats door 't ovcrlydcn

van Gerrit Robert geconfereert op Hen-
drik van Hcteren de jonge.

Den 27. Septemb. i6y6. is by zync

Hoogheid tot Schcpen verkooren Mr. Gafper
van der Haar , in plaatze van Mr. Jo-
han Francois Vallerea, die daarvan af-

jland deed , zynde ge-imrden Cmnmis van

den Heer Raadpenjhnaris Fagel.

1676. tot Ste. Catharina 1677.

Burgemeejteren.

Johan van cicr Maa.
Mr. Nikolaes Splinier.

Willem Lefier.

Schepenen.
Heyman Beukelacr.

Pieter Pots.

Mr. Gafper van der Haer.
Mr. Johan Rofa.

Willcm Rottermont.
Mr. Johan Dedel.

Van Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Treforier.
Mr. Jacob van der Docs.

1677. tot Ste. Catharina 1678.

De Magijlraat voor een jaar gecontinueert.

1678. tot Ste. Catharina 1679,

Nog gecontinueert ah voorcn ; uitgcmmen
dat in plaatze van den Biogemr. Willem
Lefier is gcfurrogcert Mr. Johan Rofa

;

en wederom in plaatze van den zelvcn Rofa
tot Schepen Mr. Francois Doublet.

Mr. Gafper van der I laer overkden

zynde, is den 24. Decemb. 1678. indes-

zelfs plaatze tot Schepen aangejlelt Mr.
Willem van Schuylenburg.

1679. tot Ste. Catharina 1680.

Biirgemeejiereu.
Mr. Johan Rofa.

johan van der Maa.
Mr. Nikolaes Splinter.

Schepenen.
Willenr Rottermont.

Mr. Johan Dedel.

Heyman Beukelaer.

Pieter Pots.

INIr. Francois Doublet.

Mr. Willem van Schuylenburg.

Van Schevelinge.

Dirk Philipfz de Crae.

Treforier.

Mr. Jacob van der Does.

1680. tot Ste. Catharina 1681.

Burgemeejicren.

Mr. Johan Rola.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Francois Doublet , Heere van Groe'

nevelt.

Schepenen.
Willem Rottermont.
Pieter Pots.

Mr. Willem van Schuylenburch,

Johan van der Maa.
Mr. Nikolaes Splinter.

Willem Turnhout, in plaatze van

Heym. Beukelaer.

Van Schevelinge.

Dirk Phiiipfz de Crae.

Treforier.

Heyman Beukelaer.

1 68 1. tot Ste. Catharina 1682.

Bmgemeeferen.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Francois Doublet , Heere vvn Grot'

nevelt.

Mr. Willem van Schuylenburg.

Schepenen.
Mr. Johan Rofa.

Willem Rottermont.
Mr. Nikolaes Splinter.

Pieter Pots.

Willem Turnhout.

Johan Byemont , in plaatze vinn Jo-
han van der Maa.

Van Schevelinge.

Adriaen Dirkfz Tafman.

Treforier.

Heyman Beukelaer,

1682. tot Ste. Catharina 1685.

Bmgemeefieren.
Mr. Willem van Schuylenburch.

Mr. Nikolaes Splinter.

Johan Byemont.

Schepenen.

Mr. Johan Rofa.

Willem Rottermont.
Pieter Pots , ovcrlcden.

Mr. Jo"
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Mr. Johan Dedel.

Mr. Francois Doublet , HeeremnGm-

nevek.

Dr. Johan Bruynefteyn.

Mr. Hendrik Pots , in plaatze van zy-_

nen worn. Fader den 25. Junii

1683.
Fan Schevel'mge.

Ary Arienfz Tasman.

Treforier.

Heyman Beukelaer.

1683. tot Ste. Catharina 1684.

Burgemeejieren.

Mr. Nikolaes Splinter.

Mr. Johan Rofa.

Johan Byemont.

Schepenen.

Mr. Willem van Schuylenburch.

Willem Rottermont.

Mr. Johan Dedel.

Francois Doublet.

D.r. Johan Bruyneflcyn.

Mr. Hendrik Pots.

Van Sfhevelinge.

Ary Aryenfz Tasman.

Treforier.

Heyman Beukelaer.

1684. tot Ste. Catharina 1685.

Burgemeejieren

.

Mr. Johan Rofa.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Francois Doublet.

Schepenen.

Mr. Willem van Schuylenburch , Raai
en Griffier van den Raade van zy-

ne Hoogheid den Prince van Oranje

geworden zynde , is in zyne plaat-

ze gefurrogeert den 13. Januarii

1685.

Mr. Ewout Brandt.

Willem Rottetmont.

Mr. Nikolaes Splinter.

Johan Byemont.
Mr. Hendrik Pots.

Dr. Johan Bruynefteyn , overleden , en

in zyne plaatze aangefielt den 13.
Januarii 1685.

Marcelis Bruynefteyn.

Van Schcveninge.

Ary Aryenfz Tasman,

Treforier.

Heyman Beukelaer.

1685. tot Ste. Catharina 168(5.

Burgemeejieren .

Mr. Johan Dedel.

Mr. Francois Doublet.

Johan Byemont.

Schepenen.

Mr. Johan Rofa.

Willem Rottermont.

Mr. Nikolaes Splinter , overleden.

Mr. Hendrik Pots.

Mr. Ewout Brandt.

Marcelis Bruynefteyn.

Mr. Paulus van Aflendelft , hy plaats-

vulling den 19. Mei 1686.

Van Schevelinge.

Ary Aryenfz Tasman.

Treforier.

Heyman Beukelaer.

1686. tot Ste. Catharina 1687.

Burgemeejieren.

Mr. Nikolaes Splinter.

Johan Byemont.

Mr. Ewout Brandt.

Schepetien.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Johan Rofa.

Willem Rottermont.

Mr. Hendrik Pots.

Marcelis Bruynefleyn.

Mr. Paulus van Affendelft.

Van Scheveninge.

Ary Arienfz Tasman.

Treforier.

Heyman Beukelaer.

1687. tot Ste. Catharina i62S-

Burgemeejieren.

Mr. Johan Rofa.

Mr. Ewout Brandt.

Mr. Paulus van Aflendelft.

Schepenen.

Mr. Nikolaes Splinter.

Johan Byemont.
Willem Rottermont , overleden , en

den 'ii.Julii 1688. in zyneplaat-

ze gefurrogeert.

Willem Turnhout.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Hendrik Pots.

Marcelis Bruynefleyn.

Van Schevelinge.

Ary Arienfz Tasman.

Trejorier.

Heyman Beukelaer , overleden.

Cornelis van Schuylenburch , aan-

gejielt den 8. Mei 1688.

rv 3
' 1688.
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1 68 8. tot Stc. Catharina 1689.

Burgeniecjleren.

Mr. Johan Roia.

Mr. Paulas van Aflendelft.

Johan Byemont.

Schepenen.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Nikolaes Splinter.

Mr. Hendrik Pots.

WilJem Turnhout.
Marcelis Bruynefteyn.

Mr. Ewout Brandt.

Van Schcvelinge.

Ary Arienfz Tasman.

Trefor'ter.

Cornells van Schuylenburch.

1689- tot Ste. Catharina i6go.

Burqemeejieren.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Nikolaes Splinter.

Johan Byemont.

Schepenen,

Mr. Johan Rofa.

Mr. Ewout Brandt.

Mr. Paulus van Aflendelft.

Willem van Turnhout.
Mr. Hendrik Pots.

Francois Louis van der'Wiele.
Van Schevelinge.

Ary Arienfz Tasman.

Treforier.
Corn, van Schuylenburch.

1690. tot Ste. Catharina 1691.

Burgemeejteren.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Nikolaes Splinter.

Mr. Ewout Brandt.

Schepenen.

Mr. Johan Rofa.

Johan Byemont.
Mr. Paulus van Aflendelft.

Willem Turnhout.
Mr. Hendrik Pots.

Francois Louis van der Wiele.
Van Schevelinge.

Ary Arienfz Tasman.

Treforier.
Cornells van Schuylenburch.

1691. tot Ste. Catharina i6g2.

Bnrgemeejleren.
Mr. Johan Rofa.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Schepenen^
Mr. IJ^ikolaes Sphnter.

Johan Byemont.
Mr. Paulus van Afl"endelft.

Willem Turnhout.
Mr. Hendrik Pots.

Francois Louis van dcr Wiele.

Van Schevelinge.

Ary Arienfz Tasman.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1692. tot Ste. Catharina 1693.

Burqemeejieren.
Mr. Johan Rofa.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Paulus van Afl!endelft.

Schepenen.

Mr. Nikolaes Splinter.

Johan Byemont.
Mr. Ewout Brandt.

Willem Turnhout.

Francois Louis \-an der Wiele.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Van Schevelinge.

Ary Arienfz Tasman.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1693. tot Ste. Catharina 1694.

Burgemeejieren.
Mr. Johan Dedel.

Johan Byemont.
Mr. Paulus van Aflendelft.

Schepenen.
Mr. Johan Rofli.

Mr. Nikolaes Splinter.

Mr. Ewout Brandt.

Willem Turnhout.
Francois Louis van der Wiele.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Van Schevelinge.

Ary Arienfz Tasman.

Trefarier.
Corn, van Schuylenburch.

1694. ^O"^ Ste. Catharina 1695.

Burgemeejieren

.

Mr. Johan Dedel.

Johan Byemont.
Francois Louis van der Wiele,

Schepenen.

Mr. Johan Rofa.

Mr. Nikolaes Splinter.

Mr. Ewout Brandt.

I Mr. Paulus van Aflendelft.

Willem Turnhout.

Mr. Gys'
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Mr. Gysbert van Kinfchot.

Van Schcvminge. ,

Ary Aricnfz Tasman.

Treforier.

Cornells Schuylenburch.

1695. tot Ste. Catharim 1696.

Burgemeejieren.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wide.

Schepenen.

Mr. Johan Rofa.

Mr. Nikolaes Splinter, overleden, en'm

zync plaatze aangejtelt den 2. ^u-

lii 1696.

Zacharias de Zwart.

Johan Byemont.

Mr. Paiilus van AfTendelft.

Willem Turnhoiit.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Fan Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1696. tot Ste.Catharina 16^7,

Burgemeejieren.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Schepenen.

Mr. Johan Rofa.

Johan Byemont.

Mr. Paulus van AfTendelft.

Willem Turnhout.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Zacharias de Zwart.

Van Scbeven'mge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.
' Corn, van Schuylenburch.

1697. tot Ste. Cathar'ma 169S5.

Burgemeejieren.

Mr. Johan Rofa.

Johan Byemont.

Mr. Paulus van Aflendelft.

Schepenen.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Willem Turnhout.

IVIr. Gysbert van Kinfchot.

Zacharias de Zwart.

Van Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1698- tot Ste. Catharina 1699.

Burgemeejieren.

Mr. Johan Rola.

Johan Byemont.
Mr. Paulus van AfTendelft.

Schepenen.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Willem Turnhout.
Zacharias de Zwart.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Van Schevminge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch,

1699. tot Ste. Catharina 1700.

Burgemeejieren.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele,

Schepenen.

Mr. Johan Rofa.

Johan Byemont.

Mr. Paulus van AfTendelft.

Willem Turnhout.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Mr. Samuel Huls.

Van Scheveninge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1 700 . tot Ste. Catharina 1 7o i

.

Burgemeejieren.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Scioepenen.

Mr. Johan Rofa.

Johan Byemont.

Mr. Paulus van AfTendelft.

Willem Turnhout.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Mr. Samuel Huls.

Van Scheveninge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1701.W Ste. Catharina IJ02.

Burgemeejieren

.

Johan Byemont.
Mr. Pau-
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Mr.
Mr.

Mr.
Mr.
Mr.

Mr.

Paulus van Aflendelfc.

Samuel Huls.

Scbefenen.

Johan Rofa.

Johan Dedel.

Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Willem Turnhouc.

Adriaen van Spierinxhoek.

Van Schevelingc.

Ciaes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, vau Schuylenburch.

1702. m Stc. Catharina 1703.

% Bnr^emeejieren.

Johan Byemont.

Mr. .Paulus van Airendelft.

Mr. Johan Dedel.

Schepenen.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Willem Turnhout.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Mr. Samuel Huls.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Van Scheveninge.

Claes Maertenfz de Wit.

Tre/orier.

Corn, van Schuylenburch.

Dc nomi-
natieder

Magi-
ftvaacen

bydeSte-
(Jen,gcen

ftem in dc
Vergadc-
ringeheb-

bcnde, by
provifie

ann haar

Ed.Gr.
Mog. of
bydcrzel-
vcr afwe-
zentheid

aanGe-
committ.
Radcn
ove'- tc

zcndcn.

Door de dood van IV'tllem den derden Koning van Groot-Brittan-

nie, uelke den 19. Maart dezes jaars zeventien honderd twee was
voorgevallen , het Stadhouderfchap zynde geeindigt , fchreven de
Staaten van Holland den volgenden brief aan de Magiftraatvan den
Hage, haar by denzelven bevelende, datze nevens de andere Ste-

den, geenltemin hunne Vergaderinge hebbende , t)y provifie de
nominatie van haare Magiflratuure , in gevolge van de Refolutie by
haar Ed. Groot Mog. genomen den zesden Mei 1702. aan hen of
by derzelver afwezendheid,aan de Heeren Gecommitteerde Raaden
zoude overzenden, omme daaruit de eleftie te doen.

„ T>e Staatenvan Holland en JVeft^Vnesland.

Aan

,, Burgemeefteren en Regeerders van 'sGra-

„ ven-Hage.

,, Erentfejle^ J^roome^ Difcreete y Lieve, Getrouwe.

„ "Wy feynden UL. hiernevens toe by extraft authentycq onsge-
„ refolveerde fub dato dezes, daarby wy hebben verllaan , dat by
„ provifie de nominatien van de Magiltraaten van de Steden, geen
„ Item in onfe V^crgaderinge hebbende , zullen werden gezonden
„ .nan ons ofte in onfe abfentie aen onfe Gecommitteerde Raden,
„ omme te ftrecken tot UL. narigtinge; daarmede wy UL. de be-

„ fchcrminge Godes bevd'en. Gefchreven in den Hage den fesden

„ Mey 1702.

jj Ter Ordonnantie van de Staeten

5> Was gctckent,

5> SIMON VAN BEAUMONT.

Ex-
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Extradr uic het Recrifter der Ref(>lLideii

van de Hecren^S/^^/^//! I'/z/z Hollanden
TJ^eJl f^riejland in. Haar Ed. Groo:
Mog. Vergaderinge genomen op

Saturdag den 6. Mei I70^.

„ De Raad-Penfionaris hceft tcr Vergaderinge gerapporteerr de
confideratien en het advys van de Heeren Haer Ed.Groot Mog.
Gecommitteerde , hebbcnde in gcvolge en tot voldoeninge van
derzelver Refolutie-CommilToriaal van den tweeden dezer loo-

pende maend Mei, geexamineert een Millive van den Officier,

Burgemeeileren en Regeerders der Stede Oudewater , geichre-

ven aldaer den if- April laelUeden , rakende de nominatie van
Schepenen van Oiide'j:ater , en daerenboven nog de nominatie
van Schepenen van Woerdeu, geformeert by Burgemeelieren en,
Vroedfchappen derzelver Stede; Waerop gedelibereert zynde, is

goedgevondcn enverltaen, dat vermits het overlyden van zyne
Majelleit van Groot-Brittanjen hooglofFelyker memorie Stadhou-
der dezer Provintie by Provilie, en tot dat anders by haer hd.
Groot Mog. zal wezen verftaen , de nominatienvandeMagiltrae-
ten van de Steden geen Hem hebbende in haer Ed. Groot Mog.
Vergaderinge, uit devvelke hoogltgedagte zyne Majefteit als Stad-

houder dezer Provintie de eledie gecompeteert heeft , zullen

werden gezonden aen haer Ed Groot Mog. , en by derzelver ab-

fentie aen haer Ed. Groot Mog. Gecommitteerde Raden , om
daeruit de eleftie te doen

„ Onderftont,

„ Accordeert met het voorfz Regiller.

„ En was getekent

,

„ SIMON VAN BEAUMONT.

1703. t<jt Ste. Catharim 1704.

Burgemeefteren.
Johan Dedel.

Ewoiu Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Schepenen.

Johan Byemont.

Pauliis van AfTcrtdelft.

Samuel Iluls.

Willem Turnhout.

Gysbert van Kinfchoc.

Mr. Adriacn van Spierinxhoek.

Van Schcvelinge.

Claes Macrtenfz de Wit.

Treforier
Corn, van Schuylenbiirch.

Mr.
Mr.

Mr.
Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

Mr.

1704. tot Ste. Catharim 1705.

Burgemeefteren.
Ewout Brandt.

Francois-Louis van der Wiele,

Gysbert van Kinfchot.

Schepenen.

Johan Dedel.

Johan Byemont.
Paulus van Aflendelft.

Willem Turnhout , ohWt.

Adriaen van Spierinxhoek.

Willem Comans.
Willem van Aflendelft , den 22.

Ap'd 1705. aangejlelt in plaatze

van Willem Turnhout.

Fan Schcvelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

//. T>eel, X Tre-
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Treforicr.

Corn, van Schuylenburch.

1-05. tot Ste. Cathama 1706.

Burgemeefteren

.

johan Byemont.

Mr. Paulus van Aflendelfc.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Scbepenen.

Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois-Louis van der Wiele.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Willem Comans.

Mr. Willem van AiTendelft.

Van Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1706. tot Ste. Catharina i-joj.

Burgemsejteren

.

Mr. Johan Dedel.

Johan Byemont.

Mr. Paulus van Aflendelft.

Schepenen.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Willem Comans.
Mr. Willem van Aflendelft.

Van Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.

Corn, van Schuylenburch.

1707. tot Ste.CatharinniyoS'

Biirgemeefteren.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.

Schepenen.

Johan Byemont.
Mr. Paulus van AflTendelft.

Mr. Gysbert van Kinfchot.
Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Willem Comans.
Mr. Willem van AiTendelft.

Van Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.
Corn, van Schuylenburch.

1708. tot Ste. Cathariiia 1709.

Burgcmeejieren.
Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wide.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Schepenen.

Mr. Johan Dedel.

Johan Byemont.
Mr. Paulus van Aflendelft.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Willem Comans.
Mr. Willem van Aflendelft.

Van Schcvcninge.

Claes Maertenfz de Wit.

Trefirier.
Mr. Nikolaes Dierquens , Ziy affiand

van den mcergem. Corn, van
Schuylenburch, dem^. Decemb.

1708.

1709. tot Ste. Catharina 17 10.

Burgemeejleren.
Johan Byemont , overkden.

Mr. Paulus van Aflendelft.

Mr. Gysbert van Kinfchot.
Mr. Adriaen van Spierinxhoek , den

17. Septemb. 17 10. aangejlelt in

pJaatze van Joh. Byemont.
Scbepenen,

Mr. Johan Dedel.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.
Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Willem Comans.
Mr. Willem van Afl'endelft.

Mr. Johan Qiiarles , den 1 7. Sept. 1710.
gcfiirrogccrt in pkatze van Mr.
Adr. van Spierinxhoek.

Van Scheveninge.

Claes Maertenfz de 'Wit.

Treforier.
Mr. Nikolaes Dierquens. '

1710. tot Ste. Catharina 1711.

Burgemeejleren.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Paulus van Aflendelft.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Schepenen.
Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Willem Comans.
Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Johan Quarles.

Van Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Tre.
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Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

171 1, tot Ste. Catharina 1712.

Bnrgerneejleren.

Mr. Johan Dedel.

Mr. E\rout Brandt.

Francois Louis van der Wide.
Schepenen.

Mr. Paulus van Airendelfc.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Willem Comans.
Mr. Willem van AlTendelft.

Mr. Johan Quarles.

Van Scheveninge.

Claes Maertenfz de Wit.

Trejbrier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1 71 2. tot Ste. Catharina ly 12,.

Bttrgemeejiereu

.

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Schepenen.
Mr. Johan Dedel
Mr. Paulus van Aflendelft.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.
Willem Comans.

Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Johan Quarles.

Fan Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Treforier.
Mr. Nikolaes Dierquens.

171 3. tot Ste. Catharina 17 14.

Burgemeejieren.
Mr. Paulus van Aflendeift.
Mr. Adriaen Van Spierinxhoek.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

* Schepenen.
Mr. Johan Dedel,

Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van der Wiele.
Willem Comans.

Mr. Willem van AlTendelft.

Mr. Johan Quarles.

Van Scheveninge.

Claes Maertenfz de Wit,

Treforier.

Mr. NikoJaes Dierquens.

II. T>eel.

1 7 14. tot Ste. Catharina 1715.

Burgemeejieren.
Mr. Johan Dedel , oi^crkden.

Mr. Paulus van AlTendelft.

Mr. Adriaen ^-an Spierinxhoek.
Willem Comans , den 16. JiiUi

1 7 15. geeligeert in plaatze van
Mr. Joh. Dedel.

Schepenen.
Mr. Ewout Brandt.

Francois Louis van derWiele.owr/'.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Willem Comans.
Mr. Willem van Ailendelft.

Mr. Johan Quarles.
Mr. Wijlem Anthony Pieterfon , loco

Francois Louis van der Wiele

,

gefmrogeert den 12. Decemb. 17 14.
Mr. Johan ten Hove , den 26. Jidii

1 7 15. aangefielt in plaatze van
W. Comans.

Van Schevelinge.

Claes Maerrenfz de Wit.

Treforier.
Mr. Nikolaes Dierquens.

1 7 15. tot Ste. Catharina 17 16.

Burgemeejieren.
Mr. Ewout Brandt.

Willem Comans.
Mr. Willem van Aflendelft.

Schepenen.
Mr. Paulus van Aflendelft.

Mr. Gysbert van Kinfchot.
Mr. Adr. van Spierinxhoek.
Mr. Johan Quarles.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.
Mr. Johan ten Hove.

Johan Stenis, den 22. April iji6.
in plaatze van Mr. Joh. Quar-
les , Secretaris van den Hage gg-

warden zynde.

Van Schevelinge.

Claes Maertenfz de Wit.

Trejbrier.
Mr. Nikolaes Dierquens.

1 7 1 6. tot Ste. Catharina 1 7 1 7

.

Burgemeejieren

.

Mr. Ewout Brandt.

Mr. Gysbert van Kinfchot.
Mr. Willem van Afl'endelft.

Schepenen.
Mr. Paulus van AlTendelft.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

'

Willem Comans.

X z Mr.
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Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Julian ten Hove,

johan Stenis.

Fan Schevelinge.

Claes Maertcnfz de Wit.

Trejorier.

Mr. Nikolaes Dierqaens.

1 71 7. tot Ste. Catharim 1718-

Enr^emeejleren.

Mr. Pauliis van AlTendelfc.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Schepenen.

Mr. Ewoiit Brandt.

Mr. "\A^illem van Aflendelfc.

Willem Comans , overkden.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.

Johan Stenis.

Dr. Jacob de Bye, den 5. Md 1718.

m plaatze van W. Comans.
Van Scbe-velinge.

Claes Maertcnfz de Wit.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dicrquens.

171 8. tot Ste. Cathar'ina ijii^.

Bttrgemeejleren.

Mr. Paulus van Affendelft.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

Mr. Wil'em Anrnony Pieterfon.

Schepenen.

Mr. Ewout Brandt.

Mr. Gvsbert van Kinfchot.

Mr. Wiliem van Affendelft.

Mr. Johan ten Plove.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Van Schevelinge.

Claes Maertcnfz de Wit.

Trejorier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1719. tot Ste. Cathar'ma 1720.

Burgemeefieren.
Mr. Ewout Brandt.

Mr. Willem van Affendelfc.

INIr. Willem Anthony Pieterfon.

Schepenen.
Mr. Paulus van Affendelft.

Mr. Gysbert van Kinfchot.
Mr. Adr. van Spierinxhoek.
Mr. Johan ten I love.

johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Van Schevelime.

Claes Maertcnfz de Wit.

Trejorier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1720. tot Ste. Cathar'ma 1721.

Burgemeefteren.
Mr. Ewout Brandt.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Willem van Alfendelfc.

Schepenen.

Mr. Paulus van Alfcndelft.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.
Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Van Schevelinge.

Claes Maertcnfz de Wit.

Trejorier.

Mr. Nikolaes Dicrquens.

1 72 1. tot Ste. Catharina 1722.

Burgemeefteren,
Mr. Paulus van Aifendelft.

Mr. Gysbert A^an Kinfchot.

Mr. Adr. van SpieriiLxhoek.

Schepenen.
Mr. Ewout Brandt, overkden.

Mr. Willem van Affendelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.
Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Johan van Hoornbeek ,den 12. Julti

1722. loco Brandt.

Van Schevelinge.

Claes Maertcnfz de Wit.
Trejorier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1722. tot Ste. Catharina 1723^

Burgemeefteren.
Mr. Paulus van Affendelft.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.
Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Schepenen.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. W^illcm van Aflendelft.

Mr. Johan ten Hove.
Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Johan van Hoornbeek.
Van Schevelinge.

Claes Maertenlz de Wit, overk-

den.
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kden, en den 29. Januarn 172;

in deszdfs plaatze aangejlelt.

Simon Bcrkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1723. tot Ste. Catharhia 1724.

Bnrgemeefteren.

Mr. Willem van Allendelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.

Schepencn.

Mr. Pauliis van Allendelft.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Johan van Hoornbeek.
Van ScheveJinge.

Simon Berkenbnfch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1724. tot Ste. Ca*harina 1725.

Burgemeef:eren.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Willem van AlTcndelft.

Mr. Johan ten Hove.

Schepenen.
JNIr. Paulus van AfTendelft.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

]ohan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Jan van Hoornbeek.
Van ScbeveUnge.

Simon Berkepbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1725. tot Ste. Catharhia 1726.

Btirgemeefieren.

Mr. Paulus van AfTendelft.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

Sfkut>er!('7i.

Mr. Willem van AfTendelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.
Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Jan van Hoornbeek.
Van ScbeveUnge.

Simon Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1726. tot Ste. Cathanna ij2'j.

Burgemeeferen

.

Mr. Paulus van Aflendclft.

Mr. Adr. van Spierinxhoek.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Schepenen.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Willem van AfTendelft.

Mr. Johan ten Hove.
Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Jan van Hoornbeek.
Van ScbeveUnge.

Simon Berkenbofch.

Irefornr.
Mr. Nikolaes Dierquens.

1727. tot Ste. Catharina x^i^.

Burgemeeferen.
Mr. Willem van AfTendelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. johan ten Hove.

Schepenen.
Mr. Paulus van AfTendelft.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Adriaen van Spierinxhoek.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Jan van Hoornbeek.
Van Scheveninge.

Simon Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1728- tot Ste. Cathanna 1729.

Bnrgemeefteren.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Johan ten Hove.

Schepenen.
Mr. Paulus van Aflendelft , overkden

den 27. Aug. 1729.
Mr. Adr. van Spierinxhoek, overkden

den 28. Oclob'. 1729.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Jan ^'an Hoornbeek.
Mr. Hendrik van Slingeland , den 15.

Sept. 1729. aangejlelt in plaatze

van Mr. Paul. \'an Aflendelft.

Vaji ScbeveUnge.

Simon 13erkenbofch.

Trefirier.
Mr. Nikolaes Dierquens.

X I 1719.



174 BESCHRYVINGE van

1729 tot Ste.Catharhia 1730.

Burgemecfteren.

Mr. Gysbcrc van Kiufchot.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Schepenen.

Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.

Jan van Hoornbeek, merl den 9.

Sept. 1730.

Mr. Hendrik van Slingeland.

Mr. Johan Hudde Dedel , loco Adr. van

Spierinxhoek.

Mr. Johan -Pieter Dicrquens den 22.

Sept. 1730. loco Hoornbeek.

Van Schevelinge.

Simon Berkenbofch.

Treforier.

^Ir. Nikolaes Dierqiiens.

1730. tot Ste. Catharinai'^^i.

Burgemeefteren.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

SchepeneHi

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Willem van Aflendelfta

Mr. Johan ten Hove.

Mr. Hendrik van Slingeland.

Mr. Jan Hudde Dedel.

Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Van Schevelinge.

Simon Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1 73 1. tot Ste. Catharina 1732.

Burgemeefteren.
Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.

Schepenen.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Mr. Hendrik van Slingeland.

Mr. Jan Hudde Dedel.

Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Van Schevelinge.

Simon Berkenbofch.

Treforier.
Mr. Nikolaes Dierquens.

1732. tot Ste. Catharina 1733.

Burgemeefteren.
Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Johau ten Hove.

Schepenen.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Mr. Hendrik van Slingeland.

Mr. Jan Hudde Dedel.

Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Van Schevelinge.

Simon Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1733. tot Ste. Catharina 1734.

Burgemeefteren.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Schepenen.
Mr. Willem van Afl"endelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.
Mr. Hendrik van Slingeland. '

Mr. Jan Hudde Dedel.

Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Van Schevelinge.

Simon van Berkenbofch,

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1734. tot Ste. Catharina 1735,

Burgemeefteren.
Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Johan Steenis.

Dr. Jacob de Bye.

Schepenen.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Mr. Willem van Afl!endelft.

Mr. Johan ten Hove.
Mr. Hendrik van Slingeland.

Mr. Jan Hudde Dedel.

Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Van Schevelinge.

Simon Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1735. tot Ste. Catharina 1736.

Burgemeefteren.

Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.

Schepenen.

Mr. Gysbert van Kinfchot.

Johan Steenis , omerl. 8. Jp/ril. I73<5.

Dr. Jacob de Bye.

Mr. Hen-
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Mr. Hendrik van Slingeland.

Mr. Jan Hiuide Dedel.

Mr. Johan-Pieter Dierqucns.

Mr. Jacob van AlTendelft (0), den g.

Mei 1736. in plaatzc wwzSteenis.

Van Scheveninge.

Simon van Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1736. tot Ste. Cathar'ma 1737.

Burgemeejteren.

Mr. Gysbert van Kinfchot , mcrl. den

9. Mei I'J'^'J.

Mr. Wil'em van Aflendelft.

Mr. Johan len Hove.

Mr. llendrik van Slingeland, byplaats-

vullinge den 12. ^unii 1737.

Schepenen.

Mr. Willem Anthony Pieterfon.

Dr. Jacob de Bye.

Mr. Hendrik van Slingeland.

Mr. Jan Hudde Dedel.

Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Mr. Jacob van Aflendelft.

Mr. Pieter de Bye (p), den 12. Junii

^Til-
Van Schevelinge.

Simon van Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nilcolaes Dierquens.

1737. tot Ste. Catharina 1738. '

htirgemeefteren

.

Dr. Jaco rie Bye.

Mr Hendrik van Slingeland.

Mr. J n Hudde Dedel.

L'chepenen.

Mr. Wi'lem van Aflendelft.

Mr. VvMlem Anthony Pieterfon.

Mr. Johan ten Hove.
Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Mr. Jacob van Aflendelft.

Mr. Pie er de Bye.

Van Schevelinge.

Simon van Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1738. tot Ste. Catharina 1739.

Burgcmeeftercn

.

Mr. Willeni Anthony Pieterfon.

Dr. Jacob de Bye.

Mr. Jan Hudde Dedel.

Schepenen.

Mr. Willem van Aflendelft.

Mr. Johan ten Hove.

Mr. "Hendrik van Slingeland.

Mr. Johan-Pieter Dierquens.

Mr. Jacob van Affendelft.

Mr. Pieter de Bye.

Van Schevelinge.

Simon van Berkenbofch.

Treforier.

Mr. Nikolaes Dierquens.

1739. tot Ste. Catharina 1740.

Burgemeefteren.

Schepenen.

Van Schevelinge.

Treforier.

(0) Hy was Raad en Vroedfchap te Gomhhem en vsregens gemclde Stad Gecom-
micteerde in 'c Collcgic van de Ed. Mog. Heercn Gecommittecrde Raaden van
Zuidholland.

(/>) De/e was Pcnfionaris van Gomichem^ en wierd den 12. Junii 1737. bydeStaa-
ten vtin Holland tot Schcpen aangcftelt in plaatze van den voorn. Mr. Hendr. van
Si!»<i,eland , die terzcivcr tyd tot Burgemr. in plaatze van den overleden Hcer van
Kfiifchot was gevordert.
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N A A M E N
D E R

VROEDSCHAPPEN,
Zedert de veranderinge van de Magiftraat

door zyne Hoogheid den Heere Prince

^an Oranje , als Stadhouder , alhier

in 's Graven-Hage gedaan

Den 8. Septemb, 1672.

16721

t675.

1679.

1680.

1685-

i<585'

1685-

1687.

Adriaen van Leeuwen , Kaphein

der Haagjlhe burgerye.

Adriaen van der Straeten , mede

kapitein als boven.

Zacharias de Zwart , Kapitein als

vooren.

Roelant van Thiel.

Michiel de Bye.

Philips de Milly.

Warnardus van Bladen.

Johan de Putter.

Abraham van Wyngaerden.

Gerrit Robert.

Baftiaen Middelbeek.

Adriaen Smout , insgelyks Kapi-

tein der Haagfche burgerye.

Hendrik van Heteren dejmge (^q),

in plaatze van Gerrit Robert.

Johan Dimmer , in plaatze van

Philips de Milly.

Hendrik van Maarle , in plaatze

van Middelbeek.

Cornelis van Schuilenburch , in

plaatze van Warn, van Bladen.

Jacob Fer^ufon, in plaatze van

Johan de Putter.

Dirk Raekx, in plaatze van Joh.
Dimmer.

Willem van der Kruk , in plaat-

ze van - - - -

i68p. Dr. ArentBofch, in plaatze van

Adr. Smout.

1690. Philips de Milly, voor de tweede-

maal, in plaatze van Roeland
van Thiel.

1 69 1. Ifaac Lamory , in plaatze van

1692. Cornelis van Nek , inplaatzevan

Dr. Arent Bofch.

1692. Laurens van der Straeten , in

plaatze van - - - -

1695. Cornelis van Wyngaerden, in

plaatze van - - - -

1695. Everhart Schimmelpenning, in

plaatze van - - - .

1696. Jacob van Leeuwen, in plaatze

van - - - -

1697. Hendrik van Heteren, in plaat-

ze van zynen vader H. van

Heteren.

1698. Leonard Scheltus , inplaatzevan

Corn, van Wyngaerden.

1 70 1. PieterPy], inplaatzevan Jacob

Fergufon.

1705. Francois Laurentius , den 22.

Jpril in plaatze van Jac. van
Leeuwen.

1706. Willem Middelbeek, in plaatze

van Adr. van Leeuwen.

1707. Hermanns van der Moefel , in

plaatze van Mich, de Bye.

1708.

C^) Tot eon generale aanmerkingc moet alhier dienen, dat, daar de dag dcraan-
ftellinge niet ftaat by uitgcdrukt, dcztive is gcfchiet op Sec. Catharina daij , de ge-

woonlvk-c tvd der vevandeiiniie van dc Mairiliraat.
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Johan Hoornbeek, den 18. ^a-

nuarii, in plaatze van If. La-

mory

.

en

1708.

1708. Adam van derSmaling, inplaat-

ze van Pieter Pyl.

1714. Leendert Turnhout , in plaatze

van Laur. van der Straeten.

1

7

15. Leonart Vermeulen, in plaatze

van Ever. Schimmelpenning.

1 7 1 6. Leonard Scheltus dejonge,inplaat-

ze van zynenvader Leon. Schd-
tus.

1718. Pieter Rottermont, den 5. Mei
in plaatze van Leend. Turn-
hout.

1 7 19. Hendrik Gouffet, in plaatze van

Corn, van Schuylenburch.

1722. Jacques Turnhout, den%.Jidil,

in plaatze van Joh. van Hoorn-
beek.

1723. Johan Wolfgang, den 29. Ja-
nuarii , in plaatze van Ph. de
Milly.

1730. Dr. Thomas Schwenke , ?>2pk^^
ze van Leon. Vermeulen.

1735- JohanVollevens,i(?«i8.Mflart,

in plaatze van van der Moefel.

\ 1735. Cornells van Thiel, deni-j. Ju-
Hi , in plaatze van H. Gouffet.

1737- Jacob van Neck , den 24. Nov.
in plaatze van zynen vader Corn,
van Neck , Cwnmis ter Finantie

van Holland, by deszelfs viyMil-

%^ affiand.

N A A-
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N A A M-L Y S T E

D E R

PERZOONEN,
Die het Klerk- of Schry f-A m b a g t , nu

het S E c R E T A R I s s c H A p van den

H A G E bekleed hebben

Zedert den jaare 1350.

PIETER WILLEM ISAKSZOON, door Hertog /FiA

lem vau Beyeren gevordert zynde tot het Schryf-ambagt van
den Hage by brieve gegeven te Leiden den x. April derthien hon-
derd vyftig, waarvan de woorden deze zyn,

„ WILLEM Hertoghe &c. maken condt alien luden, dat wi

„ gegeven hebben en geven Tieter JVillem Tfacxzoon dat Scryf-am-

„ bocht van onfen Dorpe vander Haghe te gebruyken en te bewa-

„ renin alien minieren alfe fine Vorders voirtyts gedaan hebben,

„ mit alien rechten en vervalle dat dair toe behoirt ; En ombieden

„ onfen Bailju van der Hage voirfz , dat hi Tieter voorfz dairin

„ rullelicke litten laete tot onfen wederfeggen. In oirconde &c.

5, Datum in Leyden des anderendach in Aprille anno M. C C C. en

,, vyftich (r).

JnlJii 'Domini 'Ducis ,

Trefentibus Domino Jo. de Bruelis^ Villis de Delf^ Leyden'

A. DE BERWAERDE.
Sigt. ex Coff9,

^3S<=>.

Commis-
fic van't

Klerks-

ampt van
den Hage
op Pieter

Willem

Ifakx-

zoon.

ontfing van Hertog Aalbregt in den jaare derthien honderd agt en
vyftig daarvan nieuwe commiffie, gedagtekent tot Ste. Gheerden-
berge des Woensdags na St. Bavendag.

PIETER VAN DEN DAMME, vermekinden nagenoem-
den brief.

JAN WOUTERSZOON, die men hiet LANG ASTER,
Zaelbewaerder van de Gravinne , en GYSBRECHTDA-
NIELSZOON haare Bottelier , werden door Hertog JVillem be-

giftigt

(>) Geextralieert iiit het Regifler, geintituleert , l^mt-Hollant ah annn 1350.

"fw 1355- 'E. L. 25. ftil. 3. nerjo. Gedrukt by Anth. Matthccu-s /Inal. vet. an
torn. VI. pag. 105.

//. Deel. T -l

1410,
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1413.

I4f7-

Provifi-

onele
Commis-
fie vnn "t

Klerk-

am pt van
den Hagc
opJn-
tirics jfa-

coifz.

giftigt met het Schryt-ambagt van den Hage, en toegelaaten , om
by gocddunken van den Baillia en 't Geregt, een Subllituit te mo-

gcn ItcUen ; „ En foo wie van hen beiden langlte leven zoude , die

„ zoude na des anders dood dat Schryf-ambocht alleen hebben, en

„ behouden in der maete voerlz I'yn leven lang; uitwyzens den brief

daarvan verleent in den Hage op ten vyftienlten dag in Novembri

veerthien honderd tien.

CLAES VAN DAM PIETERSZen FOYKEN Kamer-

ling van de Gravin werden by aflland van de voorige op gelyke wy-
ze geconfirmeert in 't Klerk-ambagt van den Hagc , by brieve van

Hertog WMem , gegeven in den Hage op den agt en tvvintigden dag

van November des jaars veerthien honderd derthien,

JAN HUYGE, zoonvanwy]enClaesvanDam,en PHILIPS
WILLEM ENGELBRECPITSZOON, beide afzonder-

lyk van Hertog Thilips van Bourgondie vcrkregen hebbende com-
miflie van 't Klerk-ampt van den Hage, beweerde de eenbovenden
anderen daarin gehouden, geltyft en gefterkt te werden Waar-
over dan tuiTchen hen beiden gefchil zynde gcrezen, vvierd immid-
dels ANDRIES JACOBSZ by wyzevanvoorzieningedoorden
Raade van Holland aangeftelt tot het waarnemen van het voorfz

ampt , en verders de zaake ten principalen gevvezen aan het onder-
zoek en uitipraake van den Grooten Raade , zoo als de commiflie
aan den voorn. jindrks JacobfzvQxlQtm, die wy om eenige om-
ftandigheden, daarinne vervat , niet ondienltig geoordeelt hebben
hier nevens woordelyk te plaatzen , 't zelve in 't breede te ken-
nen geeft.

„ PHILIPS &c. doen condt alien luden, Alfoe voir onfenge-
truwen Raide van Hollant gecomen en gccompareert zyij Jan
Htiyge , zoene "van wylen Claes van 'Dam^ mit fyne vrunden aan
die eene zyde , en ThU'ips IVillem Engelbrechtfz mitten felven

Willem zynen vader aan die andere zyde, elcx van den zelven
parthien zegel en brieve thoonende by ons als Grave van Holland
gegeven , als van den dienlte en officie van 't Clerc-ambocht van
den Hage, den voirfz Jan Hnyge en den voirfz !P/ji///j elcken op
fyn te kenncn geven en aenbrengen ,begcrende elcx aan beiden fy-

den by de redenen bi monde bi hunluden geproponeert en voirge-
flelt aen onfen voirfz Raide in den bezitte ende den pofleflie van den
voirfz dienlte van 't Clerc-amboicht, daervan zy den eed gedaen
hadden in handen van onfen Bailliu van den Hage in tegenwotr-

digheid van eenige onzen Mannen van den Lande, onderhouden te

wefen ; SOE nebben onfe voirfz Raide de voorfz onfe brie-

ven van ghyften by hunluden overgezien, en voirt hocr redenen
„ vcrltaen hebbende geordineert en gefeit , alzoe die felve brieven

„ by ons als Grave en Heere den voirfz Jan en Thilips gegonnen
„ en gegeven zyn, van den welkcn 'uiy mit onfenGrooten Raide fcut-

„ dich zyn die interpretatie en kennijfe te hebben en nyemant anders ,

3, als dat dairom de voirfz Jan Htiygen en Tbilifs IVillem Engel-

„ brechtfz mitten felven hoeren brieven voir ons in onfen voirfz

5, Groocen Raide comen , hoer rechte vervolgen fullen , hun der

}) zaeken geheelicken ofdoende, cnde die felve beide vanderpro-

„ prie-

»

>j

}>

55
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J., prieteit en van den pofTeilien voir ons renuncierende en Avyfende

;

„ Ende want boven delen de voirlz Jan aen die cene zyde en de

,) voirfz 'Philips aan die anderc zyde elcx op titel van iynen brieve

,, hun die poffeiTie van den voirfz dienllevan'tClerc-ami:)oicIitheb-

3, ben willen aenneemen, en dat felve, met onfin Bailliu en Man-
,y nenQ*), ende oick mit onfen Scout en Scepenen van den Hage -yhediiQ-

„ nen en bevvairen, dairvan alsmerckelickengenouchaenlchynwas,

„ dat inconvenience en onrulte gefcepen was te reyfen ende te co-

,, men tuflchen den voirlz partien en hoire vrunden en magen , en

„ dat meer is, dat om dier faecken wille wy ende oick onfe onder-

5, faeten ende goede luyden van onfen IDerpe en Heerlykheyt van den

„ Hage en Hage-amboicht, alloe weel in criminelen als in civHen fa-
„ ken 3 gebreeke van rechte hebben mochten tot onfen en hoeren

J, hinder en fcade ; SOO IS'T dat wy de voirfz onfe Raide van

„ Hollant dit overmerkende en aanziende dat boven alien wy hun
„ bevolen hebben onfe Landen, Luyden, en on erfaeten in rulle

„ en vrede, en dair toe in rechte en julHtie te houden en te onder-

„ houden, mit rypheyt van rade op al gehad van onfen wegenende
„ in onfen naem bi maniere van provifie en ygelicx rechte onver-

„ mindert, geordineert en geftelt hebben, ordineren en Itellen mit

„ defen onfen brieve Andries Jacohjz buyrman en inwoohende in

„ den Page in den dienlle van 't voirfz Clerc-amboicht van denHa-
„ ge tuflchen beiden te bedienen en te bewairen weel en truvvelic-

„ ken, en die proffyten, nutfcappen en vervallendairof commende
5, onder him te houden als in gewairderhant tertyt toe en alfoe lan-

5, ge dat die zaeken tuflchen die voirfz partien voir ons mit rechte

5, geeynt en gedecideert wefen fuUen, of dat bi ons dair opanders

5, geordineert wefen fal-, Welke ordinancie de voirfz onfe Raide bey-

3, de de voirfz partyen op ten dach van huyden gefeyt en bevolen

3i hebben te onderhouden en nae te volgen en die een den anderen

„ nyet te misdoen nog tedoenmisdoen omdeze zaeken wille op de

» verbeurtenifle van hoeren lyve en goede. In oirconde defen brie-

j, ve ende ons Signet hier op gedruft. Gegeven op ten twaalfden

5, dach van Decembri anno veerthien hondert feven en vyftich. Al-

„ dus geteykent by mynen Heere den Hertoghe ter relaiie van den
J, Raide van HolJant , als Treslong, Ajfendelft , Cats, Eyke, Mi-
„ chiel/z^ Zweeten, Riiychrock, Rentmeeller; Ende op te rugge

,> van den voirfz brieve was gefchreven 't gunt dat hiernae volget>

„ Jan Huyge zoen van Qlaes van 'Dam op huyden xijflen. dach van

„ Decembri anno xiiijc. lvij. tegenwoirdich wefende dair die ordi-

,, nancie aen die anderefydein't witte van defen brieve begrepen en

„ verclairt by den Raide van Hollant vuytgefproken wordtulTchen

„ him en Thilip Willem Engelbrechtjz, him feggende dair bi ge-

„ graveert te wefen , appelleerde dairvan illico aen mynen genadi-

j, gen Heere en aen fynen Grooten Raide. Trefintibtts ut fupa {s).

Wat
( * ) Hieruit blykt klaar en onwederfprekelyk , dat ter dezer tyd twee afzon-

derlyke Vierfchaaren in den Hage zyn geweefl , de eene van den Balllui met JVel-

gelmoren Mannen, regts-fpraake doende over het Crhnineel, en de andere van den
Scbmtt met Schepcnen , o\gx het Civil. 7ac verdcrs 't geen \vy noopende dcze floffe

hiervooren bladz. 8. en 9. in 't breede hebben bygebragt en aangetoont.

(
J ) Geregiflr. in 't Memor. en Sententie-boek , F. fol 24.

r 3
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Wat uitfprake daarop gevolgt zy ^^inden wy nergens aangete-

kent , niettemin moetcn wy befluiren , dat het voorfz ampt aan

1^66.
I
AN IiUYC7HE is toegewezen geworden , om dat hy in een

proces in cas van injurie voor den Hove van Holland , waarvan de

uitlpraak (t) gedagtekent is den . . . December veerthien hon-

derd zes en zellig ; als mede in een fententie van den Hove gedaan

den laatften Januarii veerthien honderd drie en zeventig Jiilo Curiae

( // 3 , genoemt werd Klerk vaji den Hage.

ijoo. J.
GOUDT.

jj-Q, A. DEDAM, tekende als Klerk van den Hage ?enen originelen

brief van den 6. Maarc 1503.

ifof. J.
POTTER.

1^07. G. DE AMERONGEN, 15-07-15x3.

1515-. H. SYMONSZ, Iji5'-i5i7. v

15-17. PHILIPS (van) UYTWYK, als Klerk van den Hage ver-

melt in eene afte van den i8. Julii 15-17.; in welken ftaat hy den 8.

Januarii 15x1. nog teikende eenen Rentebrief ten lalle van het Lig-

haam van den Hage.

1^17, Mr. JAN PLUMEON. In wat jaar hy Secretaris van den
Hage is geworden , hebben wy tot no^ toe niet konnen ontdek-
ken ; maar Avel , dat hy al in die qualiteit den 14. Junii en den z.

Julii 15-2.7. twee originele brieven heeft ondertekent. Hier ftaat

kortelyk aantemerken, dat hy de eerfle is geweeft, diedentitelvan

Secretaris van den Hage heeft gevoert. In 't jaar if+s. ha9 hy tot

zynen Subftituit Adr'iaen Matthyfz, Bennink. Wy vinden hem in

den jaare 1549. {v) getituleert Leenman \an den Graave van Hol-
land ; en dat hy als Secretaris op den 29. Maart 1548. nogeenKuf-
tingbrief op een huis in den Hage , met zyne ondertekcninge be-

kragtigde.

JAN J ANSZ WOLF. Dezen vinden wy in de jaaren i5"59.

15-60. 1563. en 15-65-. de Schepenen-brieven enandereOeregtelyke
adens ondertekent te hebben; dog of hy dit hebbe gedaan in qua-
liteit als Secretaris, konnen wy met gcen voile zekerheid zeggen.
Dit is egter waar , dat hy verfcheide jaaren het Treforiers-ampt vafi

den Hage heeft bekleed , gelyk in de voorigc Lyll van Burgemeelte-
ren enz. op de jaaren 15:63. 1564. 15-78. enz, kanwerdennagegaan.

ADRIAAN MATTHYSZ BENNINK Deze in zyne
jonge jaaren ("te weten zedert den jaare 1518.} zynde geweelt in

dienft

( t ) Geregilb-. in 't Memor. en Sentcntie - boek van den Hove gequot. K.
M. 90.

iu^ Te vinden in 't voorfz Regifter, gequotccrt O. fol. 153. vcrfo.

(u) In een Certificatie onder de Colliimen van den Hage No. n. pg. 14.
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dicnll van 'P. Touwels-, Boode van den Hage, en hebbende 00k
infgelyks bedient het Boode-ampt, is daarna gekomcn als Klerk

by den Secretaris Mr. Jan Tlumeon., (w) in wiens dienft hy zig

zoo wel 1 eeft weeten te quyten, dat hy niet alleen is aangellelt tot

defzclfs SublUtuit, (at) maar dat hy 00k nevens hem Tlumeon het

Secretariirchap heeft bekomen, na dat hy alvoorens defzelfs dogter

^/y^ ?///«??<?« haddegetrouwt. Hyisookinde Jaaren 15-58. en I5'59.

geweelt bubltituit van Jonkheer Gjsbert 'van IVyngaerden-, Bailliu

van den Hage. Het voorfzrampt van Secretaris veele jaaren bekleed

hebbende, is hy in eenen hoogen ouderdom op den X2. Oftober
vyftienhonderd.negen en tagtig overleeden, en alhier in de groore

Kerkop 't Chooragterde tombevanden AdmiraalvanObdam,onder
eenen blaauwen zark, die tans aldaar nog gevondenwerd, begravcn.

MATTHYS ADRIAENSZ BENNINK, is zynen vader 15-74.

by defzelfs leven in 't voorfz. ampt gevolgt ; want zyn vader van
meening zynde,om met den vyand uyt den Hage te vertrekken,

verzogt „ Matthys Bennink aan de Staaten van Holland, om in

„ plaatze van zynen vader tot den {laat van 't Secretarillchap van

„ den Hage te mogen w erden gecommitteert, 't geen hem by Re-
„ folutie van den i8. Oftober vyftien honderd vier en zeventig.

„ {pnder correftie van zyne Excellentie) wierd toegeflaan. Dog de

y, huifmge van den voorn: Adriaan Bennink, ftaande op het Hof al-

3, daar, wierd aan den Secretaris van de Staaten, alzoo defzelfs

„ huifinge zeer vernielt en gefchonden was, geaccordeert , cm by

„ hem en zyneHuisvrouw,na't vertrek van den vyand uitden Hage,

J, bewoont te mogen \v erden Hyftierfden 6, Mei duyzend zes

honderd twaalf, en is by zynen vader begraven geworden.

HUYBERT ADR: van ZUYDERVLIET, was maar 1608,

Subflituit-Secretaris , Ichoon hy in verfcheide adens met den titel

van Secretaris genoemt ftaat. Hy was Remonftrants of ten minlten
die gezintheid zeer (terk toegedaaii , gelyk niet duifterlyk is aftenemen
uit een Rcfolutie by de Staaten van Holland ten zynen opzigte

den 14. Julii zeilien honderd negemien genomen, behelzende dat

„ geordonneertis gefchrevente werden aan den Secretaris van den
„ Hage Mr. Thilips 'Doublet, dathy in prefentie van de Magillraat

„ een degelyke reprimendegeve aan zynen Subllituit-Clercq, terzaa-

„ ke dathy het Placcaet van de Staeten Generaelop de aparte byeen-

„ komlten foo ganfch onbehoorlyken , mommelende binnen 'smonds,

„ heeft gepubliceert, dathetzelfde by niemand konde verftaan ofge-

„ hoort werden ; behalven andere quade contenantien ontrent het

„ leefenvan diengebruykt, die men tot andere tyden ofgelegentheid

„ is referverende; Ent e dat hySecretaris voortaan op den zelven

,, zynen Clerq zal hebben nader te letten, ende yets gewaer wer-

„ dende

(10) Ibidem Num. xiii. Pag. i%. 38. 45. en No. Lxvii. Pag. 58.

(.r) Dat hy in 1543. Subftituit van Mr. Jan Plumeon is gewceft, biykt uit

. eene a6le by hem in die qualiteit gepalTeert den 4. Odlob. des gemelden Jaars,

te vinden hierna onder de meergemelde Collumen Num. xni. l^ag. 18-
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„ dcndc van zjue gunjie tot de quade partyc, dat by hetn dezelve

,, perfoon datclyken Jal qnyt maken-, fonder hem in 'sHaegs dienlle

„ tc moegen liouden ofte employeren; of anders dat men 't hem
„ Sccretaris zal imputeren. ISliettemin is hy nog lange jaarcn in de-

ze zync bcdieninge gcbleven, vcrmits vvy hem in die qualiteit nog
vcrnicltvinden op 't Jaar zellhien bonderd negen en dertig.

i6ir. PHILIPS DOUBLET, Secretaris van den Hage , werd by
aflland van zynen breeder Mv.Johan 'Doublet, Rentmeeiter vande
Kfpargne by commiflie van den agtften Februarii zelthien honderd
negentien.

1619. Mr. PHILIPS DOUBLET, des gemeenen Lands en ook
'sHaags Advocaat, (^) in plaatze van den voornoemden Thil.

{y) De benaamlnge en aanflelllnge van 'sHaags Advocaat fchynt haarenoor-

fpronk ontleent te hebben daaruic , dat wanneer in den Jaare vyftien honderd

vier en tvvintich de zaaken van Regeeringe , Politic en Financie van den Hage
zoo \'erre waren verloopen, (gelyk wy hiervooren Bladzyden 103. en 104. kor-

telyk hebben aangetoont
,
) dat de Magiftraat zig niet in ftaat bevond , om

,

zonder byftand , raad en advys van Regtsgeleerden eenige bequaame middelen

te konnen beraamen , om deverloopene zaaken wederte herftelien, en op eenen
goeden voet te brengen , het Hof van Holland haar op derzelver verzoek toe-

liond eenen Advocaat en Procureur op haaren kofle en onder een behoorlyke
jaarlykfche tvedde t^ mogen aannemen. De afte, die de gemelde Regeerders
daartoe verwiei-ven , was van dezen inhoude.

„ Alfoe Dirick Deyn en Symon Janfz, Tynegieter, als by den Grave van Hoog-
„ llraeten &c. Stadhouder Generael gecommitteert en gedeputeert, omme te

„ vervolgen en te folliciteeren die faeken van den Hage, als die rekeningen

,, van den Geeftelyken Comptoiren , te doen innen de reflen van den ouden

„ Treforiers, en te doen maeken een ftaet van denincommen en revenue van

,, den Hage en anders, den Hove van Hollant te kennen gegeven hebben, dat

,, omme te volbringen hueren laft, henluyden van nooden is te hebben raedt

,, van eenige geleerde en gepraftifeerde , omme die voorfz zaken te helpen be-

„ Icyden; SOE IS 'T, dat 't voirfz Hof den voirfz Gedeputeerde gecon-

„ fcnteert en geoirloeft heefc te mogen nemen tot hueren hulpe , raide en afll-

„ ftentic een Procureur en Advocact van dezen Hove , die 't hem belicven fal,

,, en mitten felven by advys van den Bailliu, Schout en Gerechte van den Ha-

,, ge of van den CommifTarilTen geordonneert in den zaeken, dairinne zy fallen

,, willcn bcfoingnercn , hem te mogen beraiden , befoingneren en al doen dat

,, dienen mach tot furniflemente en volbrengingc van hueren lafl; welke Pro-

,, cureur en Advocaet jairlycx als vooren gebefoingneert en gevaceert hebben-

,, de, geloont en betaelt fullen vv'orden tot iafte van den Hage en taxatie van

^, den voirfz Hove. Ende desgelycx fullen ook die voirfz Gedeputeerde hue-

^, ren laft en commiflie volbragt hebbende betaelt worden na de arbcit die zy

^,
gedacn en te gebefoingneert zulleu hebben. Gedaen in den Hage

^, den tvveeden Januarii anno XVc. vier en twintich na fcryven 's Hoefs van

^, Hollant; By Heeren Gerrit van AJfendelft , Ridder, Fredmck van Renes ^

^, Hcere tot Male &c. Meefter Jan van Duvenwhde , Abel van Couljlcr , Francoh

J,
Cocklen Joojl Sasbmt , Ractsluyden \'an Hollant, In kennis van my

(was getekent)

A. SANDELIN.

En of wel uit de voorfz a6le in 't minfte niet tc haalen is , dat die van den
Hage daar door zouden zyn gemagtigt geworden , om in 't vervolg ook een

Haag-
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T)oublet^ tot Secretaris aangeftelt in April 1619. Hy pagte in den

Jaare 163 5-. met z\nen Subitituit den voornoemden Huibert van

^Zuidervliet ^ van de focieteit het regt van den veertigilen en tag-

tigllen penning voor de fomme van drie duizend vyfhonderd gul-

den 'sjaars. Hoe lang hy dc voorfz. twee amptcn bedient heeft,

is ter onzer kennifle nict gekomen ; maarwel datin zellien honderd

drie en veertig in zyne plaatze als Haagfch Advocaat met den eer-

titel van Penfionaris van denHagc m ierd verheven Mr. Cornells van
Soutelande. Het fchynt dat hy niet lang daarna het Secretaris-ampt,

door de dood of wel door ongeval open geftelt heeft, z.-o als uit

,de volgende Refolutie niet duiflerlyk is aftenemen: „ Den xx.

„ Septemb. 1646. Is by den Heere van Mathenejfe ter Vergade-

„ ringe gerefereert , dat ter Sccretarye in 'sGravenhage is gecon-

„ figneert gevveeft een I'bmme van feltien honderd guhien, geproce-

„ deert uyt de verkoopinge van zeker huys , aengekomen hebbende

„ Jan Janjz, Enkekus, en door den Ontfangcr De Man gedaan

„ executeren , en dat door d'infolventie , zoo v.-n den Secretaris

„ "Doublet a's Znyderviiet ^ in 't ongereden zyn geraekt, en niet en

„ zyn te vinden: Dat de Advocaeien Taets en Craft by fchrifte-

„ lyke Confultatien hebben verklaert, die van 'sGravenhagenareg-

„ ten gehouden te zyn de voorfz penningen aen 't L.and ( in dezel-

„ ve penningen preferentie hebbende) tc vergoeden, als geen bor-

„ gen van de voorfz SecrctarilTen voor derzelver adminillratie

„ hebbende geexigeert; Waarop zynde gedelibereert, is met dc

„ voorfz, confultatien geconformeert en dienvolgens verltaen,dat de
„ voorfz penningen van die van 'sGravenhage zullen werden ge-

„ vordert. Mr.
Haagfch Advocaat te mogen aanftelleli ,

gcmerkt die auftorifatie alleen haare

bctrekkinge heefc tot dien tyd , cm te behandelen en af te doen die zaaken die

in de gemeide a6le werden uitgedrukt ; Zoo is 't nogtans zeker , dat de ma-
gifbraat in 't aanflellen van een Haagfch Advocaat zedert dien tyd in 't bezit is

gebleven. Want onder anderen is bekent , dat al voor den voornoemden VhWips

Doublet met den naam van 'sHaags Advocaat betitelt is geweefl eenen Mr.
P/tttT van Veen, en dat de Regeerders van den Hage dezen in die qualiteit

tot vcrrigtinge van Stads zaaken niet alleen hebben gebruikt , maar ook zelfs

ter Societeit hebben afgezonden , en we! voornamentlyk , wanneerze met de
Leden van de andere Collegien overhoop laagen , uitwyzens de Refolutien van
gemeide Societeit in die tyden genomen.
Maar wanneer in den Jaare zeftien honderd drie en veertig de meergemelde

fh'ilip Doublet van zyn Haagfch Advocaatfchap af(land dede , heeft de Magi-
ilraat goedgevonden om den naam van Haagfch Advocaat te veranderen in den
eertitel van Penfionaris. De eerfle , die tot die waardigheid in den gemelden
Jaare 1643. wierd verheven, was Mr. Cornells van Soutelande; fchoon wy den
bovengemelden Mr. Pktex van Veen, in een Refolutie van Gecommitteerdc
Raden van den 2. Junii 1629. genoemt vinden Penfionaris, te weten van den
Hage , zynde dit de eenigfle plaats , daar hy ons met dien titel te vooren is

gekomen. Na den voornoemden Mr. Cornells van Soutelande ^ volgde den 28.

November zeftien honderd zeventigMr. Jacob van der Hoeve; dog deze bekleed-

de dat ampt niet lang , werdende in zeftien honderd twee en zeventig den 7.

September , nevens andere Regenten , van zyne bedieninge zoo van 't Penfio-

naris- als van 't Vroetfchaps-ampt van den Hage door den Prins van Oranje,
als Scadhouder van Holland

,
geexcufecrt : en is in defzelfs plaatze tot Penfionaris

van den Hage aangeflelt Mr. Nikolaes van der Hoek, met wiens dood, die in

1710. voorviel, het voorfz. ampt wcder is ingetrokkenen vernietigtgewordeu.

//. T>cel. Z
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,^,i Mr.. GERRIT GRASWINKEL, ovcrleden in 1669.

1642. CORNEL IS NAGGERS, tot SuWlituit-Secretaris aange-

flelt den n. Februarii 1642. Hy wierd by ade van den 14 Maart

1(55-0, (z) i,
door 't Hof van Holland geordonneert en geauthori-

feert, omme de perfoonen op het Biiitenhofen Cingel ofte elders
"

alhier In den Huge eenige erven en huylen gekogt en den tagtig-

„ flen penning van dien ten behoeve van de Societeit niet beraelc

„ heb'-.ende, als noch daervoor te mogen aenmaenen , en de on-

„ willige tot voldoeninge van dien te executeren als na behooren.

„ Gedaen in den Hage den 14. Maert i6jo.

,6(j(;. Mr. ANTHONY DE V EER, overl. den 29. Maart 171^.

1710. Mr. MICHIEL TEN HOVE C^), in plaatzevanMr.iNTi-

koUes van der Hoek Peniionaris , met wiens dood dit ampt is ver-

nietigt; en als doen een tweede Secretaris aangeltelt, die met den

anderen by beu;t-v. ilTelinge de kamers van Heeren Burgemeelteren

en Schepenen zoude waarneemen; 't geen geduurt heett tot de dood
van Mr. Johan ^larles, als wanneer goedgevonden is, dat de oud-
fle Secretaris Burgemeellers-kamer en de jonglle Schepens kamer
zoude affilteren.

1716. Mr. JOHAN QUARLES. Deze eenige jaaren Schepen
zynde geweell, heeft daarvan afftand gedaan in verwiiTelinge van
het Secretaris -ampt, opengevallen zynde door de dood van Mr.
Anthony de Veer. Hy is overleden den twintingften Augufti ze-

venthien honderd twee en dertig, en in zyne plaatze wierd by de
Magiitraat aangeltelt

1731. Mr. JOHAN VAN RENESSE, Commis van den Heere
Baad- Peniionaris van Holland , den zesden November zeventhien
honderd twee en dertig, eed doende den volgenden dag.

(%^ Geregiflr. in 't agtfte Memoriaalb. van Rolland
, fo\. 255.

\a) Deze is de eerfte Secretaris van den Hage , die zyne Commiflle van de
Magiftraat bekomen heeft , zynde dezelve voorheen verleent by de GraafFelyk-

heids Rekenkamer. Want dit ampt flond eertyds ter collatie van de Graaven

,

dog is daarna by de omkeeringe van 's Lands beflier gekomen aan de Staaten

van Holland , die hetzelve nevens het Vendumeeflerfchap en Uitroepers-ampt
aan de Magiftraat van den Hage in den jaare zeventien honderd zes hebben ver-

kogt voor de fomme van twee honderd twintig duizend gulden; en is vervol-

gens haar by de Heeren Raaden en Mecfters van de Rekeninge van haar Ed.
Groot Mog. Domeinen daarvan behoorlyke ceilie en opdragt gedaan , waar-
door dan de gemelde Regeerders het regt verkregen hebben , van hunne Secre-
tarifTen en Vendumeefter als mcde den Uitroeper aan te ftellen ; uitwyzens de
Refolutie van haar Ed. Groot Mog. van den 20. Maart des gemelden jaars,
hierna geplaatft onder de Bylaage No. lxxxviii.

XXXII.
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XXXII, HOOFTSTUK.

Onderzoek , zvamieer de PT^ees-Meeftcren bier te Lande , en

ivel inzonderheid in 's Gravenhage zyn opgekomen ; Over
wien zy zyn gejlclt j en ivat van derzelver bewind en ver-

rigtinge zy.

E^vyl de Wcesmeerteren in deRoomfch-Katolykc(<?)
tyden alhier in alle openbaare plegtigheden en om-
megangen gewoon waren onmiddelyk den Schepe-
nen te volgen , en datze met en nevens dezclve ge-
lyk Tabbard-geld en andere kleine voordeelen ge-

noten, zoo heeft het ons goedgedagt, agterdeLyf-
te der Magilb-aats-perzoonen ook te voegen eene afzonderlyke van

de Vf'eesmeelleven : Dog alvoorens daar toe te komen , zullen wy
kortelyk onderzoeken, eerftelyk, wanneer dezelve hier te Lande,
en wel inzonderheid in 's Gravenhage bekent zyn geworden. Ten
tweeden over wie zy zyn gellelt; en tenderdenvvatvan hunne ver-

rigtinge zy.

' elangende het eerfte point, dient men te weten, dat van cuds,
wanneer by uitterfte vville van ouders, ofeen van beiden , op het

Ituk van de voogdye van onmondige natelaatene kinderen niet was
voorzien, de voogdye der \\ eezen den Graaf plag toe te komen,
tot dat Vrouvve Murgriet aan die van 7Aiidholland by Handvelt van
den lo. Mei dcrticn honderd zes en veertig, C^) vergunde : dat
voej'taen geen Voogdyen aan den Grave bejierven fiillen , maer de JVees-

kinderenfuUen'vervoecht werden van den oudften en naejien-, die hen
aangaen zoitden van fivaertjyde , daer Jy af ver'jueeji ijnerden. En
zoo is ooiv by dezelve Gravinne Vrydag na f Afcensionsdag (c) aan
die van Noordholland in denzelven jaare toegeitaan , „ dat alle he-

„ Jiorven kinderen , die gheen gerechte Voicht en hebbcn , en niet felf
mondicb en (yn., dat die vierVierendeelen, dat is denaalte van'sva-

5, ders

Voogden
overmin-
derjaari-

geby v.'ie

en hoeda-
nigc eer-

tyds hicr

te Lande
wierden
geftelt.

fHcmel-
vaarts-

dag.

»

{a) Dat de Weesmeefteren van den Hage na de Roomfch-Katholyke tydcn

nog denzelven rang liebben behouden, blykt ook onder anderen iiit het53.ri';t/.

van de Ordonnantie van de Cloveniers Schutterye van den 15. Maart 1617. , al-

waar de Magillraaten in deze ordre werden vermclt: ,, Endc fal niemand van de

„ Scluitters van 't ommetrecken exempt zyn , dan Schoiit , Burgemeefters
,

„ Schepenen , Wecsmecjleroi , Vroetfchappen en den Secretaris van 's Graven-

„ hage. Zie mede /Irtl. 51. van de Ordonnantie op dc Schutterye van den 9.
April 1648. en van den i. Mei 1654.

(i) Te vinden by Jac. van Oudenhoven, Pmikgkn en Haniheflen van Zuid-

Ho^hwJ , M<y. 582-584.

(c) Gedrukt in 't groot Placcaatb. v. dec! pag. 713. Wiilem Gerrits Lams
rrivil. en timdv. van Kcnnemerland pae. 11. S.y^nlMQmv. Handv. van Rml. pas. 4.10,

II.T>eeL Z z .
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ders vaderzyde, van 'svaders moeders zyde, van 's moeders va-

ders zyde en van 's moeders moeders zyde, da'irtoceenenman fou-

r, de7i fitten die de k'mderen vervoogden ; en die Voicbt fonde jacrlyks

rcekeninqc doen voir die vier vierendeeleu van dcr kinderen goeden

r, voirL;' ii'-nde dat goet,dat die Voichc opbeuren fal, ter tyt toe

',', dat die kinderen felfs mondich werden, fel hi leggen in der kin-
"

deren oirbaer by den meeften vierendeelen, alloc voerfz es, ike.

En zoo 'cr geen Bloed-voogden waren, of als dezelve de voogdye

binnen 'smaands niet aannamen , moelt de Ambachtsheer of de

Schout en Schepenen de Weezen vervoogden {d).

In

(r/).Aanmerkelyk is ook ten dezen opzigte het Handvefl by Hertog IVillem

van Beyeren aan Gornichem verleent in 't jaar 1412. onder andere pointen inhou-

dende : Item wair oick eenich onmondich kynt , dat fal die naefte man-

hoeft'van der outfter geboirte van der rechter fweertfide vermonden , mar
"

dat fal hi verfekeren mit goeden liggende erve, voir onfen Rechter en Sce-
"

penen tot Gornichem , eer hi die voichdie aentaften fal , op een boete van vyf-

tien ponden , half tot onfer behoef en half tot onfer Stadt behoef van Gorni-

chem , dat hi dat kint niet en fal verbaelmonden van alfulcken goede , als dair

hi 't'in vynt; Dats te verftaen, een man-perfoon tot twailf jairen toe, ende

] een wvf-perfoon tot darthien jaeren toe , die voechdie duerende ; Ten waere
',' of fy dair en bynnen flurven ; Ende waert oick , dat die monber van der nae-
"

fler rechter zweert-zyde dat kint niet vermonden en woude of datter geen

recht geboeren monber en wair , foe foud 't een fyd-maech doen , die hem
d'befte dedc by onfen Gerechte en Scepenen voirfz in aire manyeren als voirfz

, is. Hierby zullen wy nog voegen het xxvii. Artl. van de Keiiren van Zeehtd

van den jaare 1496. „ Item dat foo wanneer vader of moeder dood is , die

,, \ader of moeder die dan te lyve blyft , fal voor yeraandt anders voocht fyn

,, van fyne kinderen en van heuren goede; Ende fyn vader en moeder beyde

„ doot, foe fal dan voocht wefen de oiidfte en naefbe man-hooft van des va-

„ ders wegen , op datter een man-hooft is. Ende ifler van des vaders wegen

„ geen man-hooft , foe fal wefen die oiitfle en naefte man-hooft van des moe-

„ ders wegen , ende wie van de voerfz perfoonen , het zy vader ofte moeder

„ ofie magen aldus gebooren voocht is , die fal die voochdye van de kynderen

,, tcrftont nemen aen, en fweeren ten Heyligen, dat hy de kynderen enheure

„ goeden getruwelicken en vi^cl regieren fal en ten meeften oirbaer en profyte

,

,, en in rechten en overal befchermen, befchudden en verantwoirden , als hy

,, van rechtswegen fchuldich is te doen. Ende der kinderen goeden fal hy ver-

„ fekeren op tweefchatte erve , dair die Weefe wel medc bewaert fyn. Ende
„ en mach die vader of moeder die fekerheyt niet doen , foo fal die outfte en

„ naefte man-hooft en maech van de Weefen Voocht moeten wefen; Ende en

,, waer noch defe maech niet ryk genoech der Weefen kinderen goet voerfz te

,, verborgen , foo fal men altoos voort van den eenen tot d'anderen gaen , al-

,', foo lange alfTer eenich man-hooft in de maechfchap wefen fal. Ende tot de-

,, fen voocht fullen noch twee andcr weder-vocchdcn van de Weeskinderen we-
„ fen van den naeften maegcn, te weten, een van des vader wegen en een van

„ des moeders wegen , die toe zullen fien mitten \-oocht ; Weike voocht fal ge-

,, hoiiden wefen voor de Scepenen ten maelftede, daer defe Weefen gefturven

,, zyn , en voor de voorfz wedcr-voochden alle jaer van alle de wcefen-kinde-

,, ren goeden rekening en befcheyt te doen , en deze rekeninge te fterken met
„ fynen eedt of andere deugdelyke bewyle. Maer hadden die Weeskinderen

„ geen man-hooft magen , die hear voocht wefen mochte , fo mach die vader

„ ecr dat hy fterft, en de moeder doot zynde, eenen ftellen , die oockgehou-
„ den fal fyn eedt te doen, en feker te ftellen, en alle jair rekeninge en bewy.s

„ doen in der manieren voerfz. Ende indien hy dat niet doen en mach , en niet ryk

„ genoech m is, en of ds vader geen voocht voor fyn overlydcn gcjleh hadde , Schout en

„ Sche-
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In oude tyden is 00k al by de oude Heeren en Vrouwen vandcn
Lande van V'oorne op het beflier en regeeringe der Weeskinderen,
als mede op de voogdye over dezelve en hunne goederen agt geno-

men : gelyk dan 'Dirk van Monjouw en zyne cgtgenoot Vrouwe
Magteld van Voorn by Handvell aan de Stad Briel-, gegeven des

dingsdags na Sre. Gregoriubdag des jaars dertien honderd twee en
veertig(^) Artl. xxiii. gevvilt heeft, „ dat niemant Voechdye van

„ Weefen hebben en mach , noch bate , eer hi hem hoer goet ver-

„ fekert heeft, en alle Weefen goet fal men verfekeren up twifcat-

„ te arve, en die Weefen fal men houden alfoe alfe Scepenen , liur-

gemeyilcrs en Raet van der Stede van den Br'iele mogelic dund.
Ende defe Voochdye fal hebben die moeder alfo lange als Ji/onder u it-

), tachtich man es , en dairna die outfte en die naejie van der pL'aert-

y Jiden. By vvelke oude inltcllinge de voogdye der Wcezcn ge-

bleven is tot aan de tyden van Heer Frank van Borjelen^ Graave
van Ooflervant, &c. Heere of liever Togtenaar van den Lande
van X'oorn, dewelke ten voordeele der Weezen en derzelvertyde-

lyke middelen een nadere Ordonnantie (/j te maken goedvinden-
de, vallgeftclt heeft, dat de Weezen, gegoed boven honderd pon-
den, zullen Itaan onder des Stads Regeerderen en vier van de naa-

fle bloedverwanten , en dat dezelve, uit het inkomen hunner mid-
delen zullen worden onderhouden, enz.

Onder de voorregtcn , die de Graaven de Steden vergunden, Daarna

was ook , dat zy derzelver Poorteren en ingezetenen de magt ga- aanden

ven, om zelf voogden over hunne na te laatene kinderen te mogen ^'^^P'^^^-

ftellen. Dus hegunftigde VTertog /F///(?»? van Beycren by Kandveft Gtaav^n*^

van den ao. Augufti veertien honderd tv, aalf (^), „ zvne goede demagt

5, luden en Poerteren bynnen fyne Stede v-x^ Rotterdam .y datzykie- ^'-'''leent,

„ fen fullen mogen over hoirs felfs kinderen bi hoeren levenden ly- vocdcn
„ ve, vvctende hoirre vyf finnen, voechden, die hem genuechen, tcmogcn

„ ende die fullen die kinderen en hoir goede regieren en bewae-

„ ren, gelyc offy gehoren voechden waren ; des fullen die voech-

„ den denfelven kinderen by den gemeenen rechte alle jair reke-

n ninge en bewifinge dairof doen na den rechten van onler Srede
voirfz, behoudclic eenen yegelicken fyns rechcs. Dan vermitsde

naalle maagen met altyd de bequaamfte waren , ook zomtyds on-
Tcrmogende of weigerig en nalaatig wierden bevonden, om dezen
lalt op zig te nemen, zoo gebeurde het menigmaal , dat de Wee-
zen onbeheert en onbcvoogt bleven , en dat derzelver goederen, ofniet fp'onk

ofqualyk wierden geadminiftieert; jazelfs zomtyds tizoo vervreemt

» en

„ Schepenen , by gebreke van magen en van defcn , fullen cencn gocden man kyefen , die

„ ryk genoeg is tot voocht , die den eedt , feker en rekeninge doen en geven fal

,

„ en met defcn voocht, fo fullen die Tuefienders en ixiedervoocht wefen die Schepenen. En
„ die geene die aldus voocht fal wcfen , die fal geloont worden van fyn arbeyt

„ van der Weeskinders goeden , by wedervoogden en Scliepencn.

{e) Gedrukt onder de Ilandveften en Privilegien van den Briel en Lande van

Voorn , bv Alkemadc en van der Schelling uitgcgevcn , No. xxxiv. pag. 24.

(/) Zynde gedagtekent den 10. April 1443. mede aldaar te vinden, 11. dee!.

No. Lxxvi. pag. 69.

(g) Geregiiir. in 't Boek Privilegia I. cas E. fol. 157. verfo en 158. Nader
geconiirmeert by Hertog Philips 'can Onfienryk den 6. Augufli 1504.
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Tq Delft

al by
Handvcft
van den
3. Mei

Wanneer
dc Voog-
dye cin-

digdc.

Na 14CO.

in dc
meerte
Sceden

en t'cralienecrt tvierdeU', dat aLs dezehe Weefen gekcmen zynde

tot heme mondige jaeren, van devoor/z Voogden geene rekeninge

y

„ relKjitn noch bewys , zulks aIs zy da'ir of behocren te hebbcn , ge-

„ krygen en konnen; \ geen een merkclyk nadeel voor zodanige

ouderiooze kindcren vvasi „ -waarnit de Wcezen dikwils t'eene-

maal verarmt wierden , en tnjfchen henluyden en dezehe \:oogden

„ menige inconvenienten , fjiijien en gefchilkn van gevechten , doot-

nfa^en en anders gefchteden {h). Weshalven cc Graaven, daaiin

willende vooraien, de Magiftraaten der Steden of eenige Ledcnuic

de haarcn magtigden , om der Weezen \'oogden en Eelticrders te

zyn. Het eeifte Privilegie, 't geen ons dien aangaande tot nog toe

te vooren is gekomen, is dat van T)elft van den 3. Mei dertien

honderdvyfen vyftig ("/}, waarby Hertog IVillem de Vde. van

diennaam, „ der Pocrteren voerfzgeeft, dat die vier Raedsman-

„ nen vanonfe poertevan ©fZ/^vogede wefcn fuUenvan alle Wees-

„ kinderen, die Poerteren fyn binnen onfe Stede voerfz die on-

„ mondich fyn hoiv goet te bewaeren en te bediiven tote der kin-

„ der oerbaer en nyement anders dairof te bewinden. En dewyl

by dit Handveil niet was uirgedrukt, hoe lange de Weeskinderen
zouden Itaan onder het opzigt en de magt der gemelde voogden,
zoo verklaarde Hertog Aalbrecht , by een nadcr Handveit aan ge-

mekie Stad gegeven op St. Nikolaas-dag des jaars dertien honderd
negen en tagtig f-; ), ,, dat die Raedsluiden die kinderen voogden

„ wefen fallen binnen onfe Stede voorfz ter tyt toe dat zy twintich.

„ jaeren out fyn, ten wair dat fy hylick deden by heuren gemee-
nen vrienden. Want van ouds plagt de voogdye te eindigen by
zommige op hun vyftien jaar, te weten jongmans, by andere op
hun agtien, by andere wederom op huntwintig jaar, uitwyzens
verfcheide oude Privilegien en Ordonnantien van Weeskameis;
tot dat eindelyk daarin gevolgt zyn de befchrevene Wetten , vol-

gens welke nu de voogdye zoo wel van dogtersals jongmans ophoud
met het vyf en twintiglte jaar of huwelyken llaat der Weezen.

Uit al het welk vooren verhaalde is dan klaar afte nemen de eer-

ite oorfpronk en opkomll der Weesmeelteren binnen Delft; welk
voorregt de Graaven ook aan andere Steden dezer Provintie ( /)

,

van

(/;) Zie verders het Handvell van Eercshertog MaxhniWaan aan de ScadGow
verleent den 16. Novemb. 1485.

(/) Geregiftr. in 'tBoek, Nooit-Holland ab anno 1350. nfqne 1355. M. L. 25.

fol 98.

(/') Gerigiftr. in 't Boek, Liber iv. -ool 11. Jlhtrt'i , cas E. jol. 561. verfo.

(/) Met gelyk voorregt hebben de Graaven insgtiyks de meefte Steden van
Zeeland al in vroege tyden ( de eene eerder , de andere iaatcr ) begunfligt ; gelyk
Eertshcrtogen Maximiliacn en Philips van Oojlenryk by hun Oclrooi van den 16,

Novemb. veertien honderd \7f en tagtig, waarby aan de Stad Goes de magt
werd gegeven , om jaarlyks Wees-Meefteren te mogen aanftellen

, getuigen
met deze woorden : „ Op welke inconvenienten onfe voirvaders Graeven van
„ Hollant en van Zeelant wiilende voirzien en den armen Weefen voirftaen en
„ befchermen, hebben in tyden voirlcdcn veck 'van onfe Steden gegum e7i geo&royeert ^

„ dat die van den Gerechte derzelver mogen aldair ygelyk in de heuren flelien

„ en ordineren goede en notabele perfoenen , omme de Weeskinderen en heure

„ goeden te acnveerden, en die adminiftratie van dien te hebben tot heure

„ mon-
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van tyd tot tyd verleent hebben ; zulks dat al in 't midden der vyf-

tiende ccmv het CoUegicvan Weesmeelleren in alle de Hollandfche

Steden en 00k in ^s Graven-Hage bekent is geweelt ; zoo als onder

anderen vermeld vverd by de middelen van een Sententie van den

Hove van Holland, m der zaake van C/aes Claefz open jegcns Mr.
2)/> van Rysv:yk en die W eesmeelteren van den Ilage, (w),
gedagtekent den 14. Augufti veeriien honderd vier en negentig,

alwaar gezegt werd , dat Vr al lang (voor den Jaare T478. ) alhier,

te weetcn in den Hage , gelyk gemeenlyk in de Steden van Hollant

geordonneert zyn geworden zekere IVeesmeefters , omme toezigt te

hebben totten IVeeskinderen goeden , zonder dat dezelve IVeesrneeJieren

eenige authoriteit hadden die ontilbacre goeden van de '.feeskinderen te

mogen verkoopen ofte alieneren-, zonder daer over geroefen te hebben

eenige van de natnurlyke koochden ofmagen.

De nette en juilte tyd , wanneer de W eesmeelteren alhier in den
Hage a'.lereedt zyn opgekomen, is zeker en bekenduithetOftrooi,

't welk Hertog Thilips van Bourgondie aan den Hage verleende den
agtienden Maart veertien honderd een en vyftig na den loope van
den Hove van Holland ( « } ; vvaarby hy den „ Dorpe van den Hage in

Hollant confenteert en machticht, dat voirtaenonfen Scout en Ge-
rechte van der Hage, die nu zyn of namaels w efen mogen, zullen

vervoichdenen regieren of doen regieren byvjer eerbaere en ryke

mannen alle Weeskinderen en anderen jongen buyrluyden uter

Hage , die niet tot hoeren jaeren gecommen en zullen wefen of

jairich en mondich fyn , en hun zoo qualycken en onnutteliken

J, regieren en wech brengen hoir goet, dat noid zy hunluden te

„ vervoichden, die welke onfen voirnoemden Scout, Gerechte of

„ die gheene by hunluden gefet wefende, den voirfz kinderen en
„ hueren goeden te regieren, zullen goede rekeningeen bewysdair

„ of doen voir hoeren naiflen vrienden en magen, ^^/y : men datdoet

,1 in eenige onfer Steden in Hollant.

Hier mede ( zoo vertrouwt werd ) klaarlyk hebbende aangetoont

de eerfte initellinge der Wees-Meefleren zoo in de Steden als alhier

in 'sGraven-Hage , welk voorregt 00k in laateretydenaande meelte
Dorpen van Holland is vergunt geworden ; zoo ftaat ons in detwee-
de plaats in te zien, over wien zy geilelt zyn En dit zal geen
werk van een diep onderzoek wezen, nadien de benaminge van
Wees-Meelters eigentlyk niet anders medebrengt, als datze zyn
Verzorgers en Toezienders van Wetzen, dat is, van zulke die on-

mondig of onderjaarig zynde, van een of van beide hunne ouders
berooft worden , dog gocderen gcnoeg hebbende om te leven ; en
deze moeten dienvolgende onderfcheiden werden van andere, die

men noemt arme Weezen^ welke van beide hunne ouders ontblooc
onder het opzigl en de bezorginge van Wees vaders en Wees-moe-
ders in de daar toegeltigte Wees- of Arm-Huifen opgevoed en on-

der-

van Hoi
land al
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meefte-
ren be-

kent.

j>

j»
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„ mondige jaeren toe, die dan gehouden fyn hunluyden rckeninge, reliqua en

„ bewys te doen.

(hz) Geregillr: in 't Memoriaalb. van Sententien van den Hove, gequoteert
Y. zynde ongefoliecrt.

(«) Hierna in 't geheel le vinden onder de Bylaage No. xx.



192 BESCHRYVINGE vait

derhonden worden. En gemerkt de krankzinnige, verlhndcloo-

zc, llmpelc, doove, Homme en onmngtige perzoonen, ichoon be-

jaard , niet vroed of bequaam gcnoeg zynde henzelvcn of hunne

o-ucdercn tc rcgcrcn, volgens rcgten ten dezen onzigte met dc

XWx'zcn f^elvk geltelt werden, zoo zyn dezelvc mede aan dedirec-

tie van de Wceskaracrs toevertrouvvt en ondeiworpen geuorden.

Gelyk 00k alle quillgocderen, die men ook, na genomen kenniiie

vanzaaken, en daarop gevolgdc verklaaringe van den Hove of

Regter der plaatze, Hof of Stads-kinderen noemt, of om de woor-

den van hct gemelde Odrooi te gebruikcn , „ die hun zoo qualicken

„ en onnuttelicken regieien, en wech brengen hoir goed, dat noid

„ zy hunluden te vervoichden. Welverlbande zoo op 't lluk van

de voogdye en adminilbatic dergoederen by uiterltcvville of ander-

zints door de ouders, maagen of vrienden niet en is voorzien.

Waarmcde wy egter niet willen beweeren, dat zommige Wec-ka-
mers (fchoon (0) ui'.gefloien zynde) des niettegenltaande geen

regt zoudcn hebben , om op de aanltellinge van Teltamentaire Voogden
agf te mogen llaan ; want volgens de Urdonnantie van de Weeska-
mer der Stad Jlkmaermoeisn ook zo-ianige\ oogden by de Wees-
Meelleren alvoorens daar toe geftadet, dat is voor goed gekeurt

werden; ja mogen zelfs om redenen by Wees-A^eelteren voorby
gegam of een andere voogd nevens hen aangertelt werden (p). En
't is Ook eene alomme bekende zaake, dat, of fchoon de Weeska-
mer t' cenemaal is uitgelloten , evenvvel het opperite opzigt in tyd
van nood by het Geregte blyft C ^ ).

Wat van Nu vereiicht deordre, dat wy overgaan tot de verhandelinge van
het derde point, en daarin onderzoeken'wat eigentlyk het werk en

de

derzclver

hewind
en vcrrii;-

tinge zy
(0) 'tis in Zeeland byna een algemcen regt, dat de gecne die by teflamenc

of andere a£le van uiterfle wille de W'eeskamer wil uitfliiitcn van het opzigt

en voogdye over zyne Minderjaarige Kinderen , 't zclve alvoorens by requefle

aan Burgemeefteren en Schepenen moet verzoeken , die als dan reguard nemen-
dc op de gelegentheid en de conditien van den requirant , in hun vermogen
hebben , 't zelve vcrzoek te accorderen of afcellaan , zoo zy bevindcn na rede-

nen en oorbaer der Weezen te behooren. zie ArtJ. 64. \^an de Ordonnantie van de
WeeskuniLr van Middelburg 44. Jrtl. van de Ordonn. van deWecskamcr van Tho.

kn. Smallegangc zegt in zyne Chmiyk van Zecland pag. 439. , alwaar hy de Weeska-
mervan JNliddelbiirgbefchryft, „ Want offchoon over deonderjaerige, de ouders

,, overlcdcn zynde , by teflainent een voogd geftelt zy , zoo zyn zy nogtans gehou-

„ den door zekere Wctten en op zekere wyfe de Wees-Meefteren van defe Kamer
,, te erkennen. Waar op kan nagezien werden het 20. 58. 66. enz. Jrtlen. van de Or-
donnantie der gemelde Weeskamer. Dog by het dp.^/t/. vande Ordonn. van de
WecskamerderStadGowvandenip. Octob. 1622. iswel expreflelyk vaftgeflelt

,

„ Dat niemant en zai vermogen by Teflamcntaire difpofitie ofte anderzmts de

„ Weeskamer van den opfigte en Voogdye van fyne Wcesen t' excluderen ofte

,, ook verbicden , dac ter Weeskamer geen behoorlyken Staet of Inventaris van

„ zyne agter te laeten goederen geexhibeert enwerde. Niettemin ftaathetden
Ouders aldaar vry by uitterfte wiiJe a-jer hunne IVees-kindercn voogden te ordonnerm;

ja zclfs met ontlajUnge van te ftellen cautie voor binme adminijlratie ; dog egter zoo,
dat zy daar van by exhibitie van het zelve tejlamcnt gehouden zyn binnen zekereii

kortcn tyd tcr JVceskamer kenniffe te geven , en ah ddn te crfchynen en te doen den

ecdin't ^'^.Jitl. dezcr Ordonnantie bcgrcpen. Zie verders Aril. 66. 67. en 68-

(p) Zie verders S. yan Leeuvi\ Roomfch-Hollandfch Regt, i. Boek 16. Dee!-

(5) Dc Groot, Inleid. tot de Holl. Re'gtsgct. 1. Bock ->. en 9. Dccl.
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de verrigtinge der Wees-meelleren zy. Dog onze meeninge en is

niet het zelve in alle zyne deelen te ontvouwen , of daarvan alhier

een breede belchryvinge opteleveren, dewylzuIksbyandereRegts-

geleerden, deze tfbffe verhandclende, reets met opzetisgedaan,die

daarop konnen nagellagen werdenj maar wy zullen alleen kortelyk

zegeen , dat de W ees-meefteren in de eerfle en vroege tyden ge-

houden waren in 't fluk van hunne bedieninge zig te reguleren na

de Plandveften, Wetten, Keuren en Kollumen der plaatzen, daar

de llerfhuizen onder vielen of de Weezen onder behoorden ; tot

dat de Magilhaaten dienilig geoordeelt hebben elk in den haaren eeni-

ge pointen en artikelen , onder den naam van Keuren en Ordonnan-
tien, te beraamen, welke zouden llrekken tot rcgels , waarna de
"Wees-meefteren zig zouden hebben te fchikken. Onder deze zyn
de Regeerders van deri Hage al van de eerftegeweeft, dieditpryf-

felyk en nuttig werk by der hand hebben genomen, en dienvolgen-

de in den jaare vyftien honderd derthien opgeftelt een Ordonnantie
voor de Weeskamer alhig:, beft^nde in zeventien Artikelen, wel-

ke zy by vervolg van tyden na vereifch van zaaken en gelegenthe-

den in eenige poinden ten nutte en dienfte van de Weezen hebben
verandert of vermeerdert. Alle welke wy goedgedagt hebben tot

beantwoordinge en voldoeninge van onze derde voorgeftelde ver-

deelinge alhier op te geven zodanig als wy die uit het originele Re-
gifter, ter Weeskamer berullende, woordelyk getrokken hebben;
vermits ons oogmerk eenig en alleen daartoe ftrekt , om door een
korte befchryvinge de goede gellelteniUe der Haagfche Weeskamer
aan te toonen , 't welk (onzes dunkens) op geen beknopter en on-
beriipelyker wyze kan werden gedaan, dan te gebruiken de eige

woorden van de Ordonnantie en de daarop gemaakte Am^liatien
en Alteratien van dien.

ORDONNANTIE
V A N D E

WEESKAMER,
Gemaekt en gekeurt by Schout en Schepenen
van den Hage , in 't by wezen van den Vroed-
fchap , op ten leften dach van Augufto
anno m. d. xiij. defe Articulen

hier na verklaert.

Art. I.

» ITEM dat men fal kiefen drye goede bequaeme Mannen tot

v, Weesmeefteren , die elk oud ten minften fullen wefenfes ender-
,) tich jaer, en die gegoed fyn boven hondert Nobelen en Buyr-
,> man geweeil hebben boven de drye jaeren ; welke drye Mannen

//. "DeeL Aa , „ Wees-
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,, Wecsmeeltcrs wefen zullen van alle onfe onderfaeten binnen den

„ Hage en liage-ambocht woonende over W eesKinderen.

I I.

fy
ITEM vvaer 't dat eenige van onfc Buyrluyden alfoo vvelbuy-

„ ten als binnen den Hage wonende oflivich w orde en eenige Wees-

„ kinderen afrerlieten, daer af fal die vader of die moeder, die le-

vende blyfr, met twee of drie magen, op dat fy die gekrygen mo-
gen, van des dooden fvde comen voor die Weeskamer binnen

vier weeken , na dat die vader ofte die moeder oflivig gevvorden

is, ende en konnen fy die magen niet gekrygen, foe fulleniyfel-

ver komen en begeeren voogden te hebben van den kinderen op
die boeten van drye ponden, en voort alfoo menigen week alsfy

't over de vier weeken laeten ftaen , foo menigen drye ponden
fallen fy verbeuren. Ende waer't dat die vader en moeder bey-

de oflyvich worden, foe foude dan die naelte van de magen van

elke zyde etn comen voor de '^eesmeeiferen bmnen vier wee-

„ ken, nada^ die vader of moeder aflyvich geworden zyn , en be-

„ gceren voochden te hebben, elk op te boete voerfz ; en wes voog-
„ den die de W'eesmeeltcren dan kiefen , die fullen gehouden fyn

^ by hoeren eede die Weeskindeien voorteltaen, nae Ordonnantie

„ van dit Weesboek: Ende foe wievoochtgekoren wert, en la! niet

„ vorder belall wel'en van andere Weeskinderen ; en deze voerfz

„ boeten fullen gedeelt en ingehaelt werden, gelyk die boeten van

„ de W acrdeynz, te weten een derde deel die Bailjuw, een derde

„ deel die bchout en denGerechte, en een derdedeel die \Vees-

„ meefteren.

1 1 r.

„ ITEM foe fullen dan die voochden, die by de Weesmeefte-
rcn gefet fullen werden, comen bmnen vier weeken, nadat fyge-
coren fyn , voor de Weesmeelleren , en hem overgevenin ge-
fchrifte alle die goeden die de kinderen hebben ; en fyn daer eeni-

„ ge verdertfelyke g'-eden of tilbaere have, die nutter te gelde ge-
maekt fyn , dan allbo geble en, die fal men by raede der Wees-
meefteren en der kinderen magen te gelde maken , en van die fel-

ve gelde falmen betalcn de fchuldcn , die fy fchuldich fyn , en
wes daer overblyft, het fy geld oferve, huylinge of watgoetdat-
ter is, dat fullen dieWeesmcelteren by raede der kinderen vrien-

den belteden mitten geene daer fy vermoeden dat fy wel fyn, en
„ dat tot die kinderen meeiten oirbaer en om die minde colte als

„ men dat aldernaell; raeken en maeken kan, en dat dan te brengcn

„ in der Weeskinderen boek elks van de voogden , en dat op de
„ boeten van drye ponden te verbeuren.

I V.

y, ITEM foe wes die kinderen dan overlopen boven die fchul-

„ den, d:it fullen die voogden van de kinderen by radc van den
„ Weesmeefterenen by confent van twee Schepenen overgeven den
„ geenen die de kinderen houden of anders iemant daer fy woonen

,

„ datter belt befteet is tot der kinderen oirbaer, en daer of fekcre

„ brie-

j>

jj

j>
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brieven en borge nemen by de Weesmeefteren en twee Schepe-

nen ; Ende indien hicr namaels eenich gebreck ofte fraude in ge-

viel , 't fy by brande ofte by oeiioge ofte ongeval, hoe dat die

genocmt mogen wefen , aengaende de Wceskamcr, daer fullen

die Weesmeelteren of ontlait wefen, en die fcade Ibude komen
op die Weeskinderen; ende of die Weesmeefteren , dicnufynof
namaels wefen fullen, eenige moleilatie gekregen by den kinderen

of hoere vrienden, daer geloeven \vy Schout en Schepenen met

„ die Vroetfchap van der Ilage den voirfz Weesmeefteren colleloes

„ en fchadeloes of tehouden.

V.

„ ITEM foe fullen die volchden alle jaer tnffchen Meye en

„ Sr. Jacobs dage onvermaent comen voor die Weesmeefters om
J, rekeninge te doen van den Weeskinderen goede , ten waere of

„ hen eer vermaent worde by den Weesmeelters, fo fullen fy dan

„ comen binnen den tyt die hen by den Weesmeefters bereykent

„ werd huer rekeninge te doen ; en tot wat tyden iemand ontbo-

5, den vvert om te comen by de Weeftmeefteren by heuren Bode,
„ en niet en quaemt ten dage die hem gefet waer , die fal verbeu-

„ ren elke reyfe fes ftu , ers , een derdedeel de Bode, en twee-

„ deel die Weesmeefters, en deze voirfz boeten fal onfe Bode van

„ de Gamer inmanen , en indien fy 't hem niet en gaven , foo ial

die Bode van der Hage dat inhalen op haerluyder coft , ende foe

wie fyn rekeninge niet en dede als voerfz ftaet, die Ial inleggen

„ ter tyt toe, dat hy fyn rekening begeert en bereyt is te doen, en
„ waerf dat hy hierenboven uytginge, dat waer op de boete van

„ feventhien ponden, alfoe dicke als hy daerof bekeurt oftebetuygt

„ worde by twee wettige gebuyren , en dat Ial ftaen tot Schepe-

„ nen prove.

V I.

» ITEM foe fal dit aldus onder den Gerechte en Weesmeefte-
» ren ftaen ter tyt toe, dat die Weeskinderen 0ut fyn achtien jae-

„ ren, ten waer dat die Weesmeefteren bygoetdunkendesGerechts
„ en deze vier vierendeelen van der kinderen magen , als men fe

„ naeft gcraken kan , nut en oerbaer dochten te wefen, dat men
„ die kinderen liet begaen mitter gocden, anders en fullen die kin-

„ deren geen macht hebben haers goet te vercoopen , te verlyen,

„ te verbeuren , te verfpeelen , te verboeren , nog in geenre wys
„ hem daerof te vervreemden , voor dat die kinderen achtien jae-

„ ren oudt fyn , behoudelyke onfen genadigen Hcerc fyn recht.

V I I.

« ITEM voert waer't dat die kinderen binnen achtien jaeren

,, voerfz eenige loftenifte dedcn ofte fchuldenmaektenmit brieven of
„ fonder brieven buyten die Weesmeefteren en die Gerechte , die

„ ichulden ofte beloftenillen en fouden geen ftathouden, nochtc
//. 'Deel. Aa z „ van

>»
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„ van geenre m aerde wefen , noch men foud 'er geen recht ofdoen

„ noch bctalcn, als die achrien jaeren omgekomen waer.

VIII.

„ ITEM waer't dat iemand van onfe buyren ftorve en Wees-
kinderen afterliete, die tot hoere jaeren gecomen waren , en die

niet vroet genoeg en waren, ha€r goet te regieren , diefoudemen
by anbrengen van haere vrienden en magen , en by goetdunken
van den Gerechte en Weesmeeiters in de Weeskinderen boek

„ fctten gelyk die Weeskinderen.

j>

j»

»

I X.

„ ITEM foe wie van onfe buyren man of wyf hem qualvkenof
boeflyken regierde, en eenich van hen beyde fyn goet onnuttely-

ken weg brogte , en die vrienden ende magen dat den Gerechte

„ en Weesmeeiters aenbrogten, die' man ofte dat wyf fonde men
„ lledekint maken en haer goet fetten in der Weeskinderen boek,

X.

„ ITEM waert fake, dat iemandt van onfe Buyren en onderfa-

„ ten ofte wie fy waren, eenige ^an de drye W ecbmeellers . die

„ by den Gerechte van den fiage tot de voerfz fake gekooren fyn,

), misdede, het waere mit woorden ofte mit werken, dat woude
„ dat Gerechte aen hem trecken m ah'e manicren of zy 't hen ge-

„ daen hadden , en die misdadige daerof corrigeren dat hem een
„ ander tot eeuwigen dage wachten foude.

XI.

„ ITEM foe fuUen die Weesmeefters een boek hebben , daer-

„ men alle die Weeskinderen goeden infchryvcn fal, en loewiege-
„ fchreven of yefet fal woidcn, dat Mweienhy eenengoeJen ClerJk,

:, die by den Vroet[chap en Rykheyt daertoe geordineert Jal warden ,

„ en die lal daer niet infetten nog infchryven dan in prefentie van
„ den Weesmeefters, en van dier kennilfe fal men recht doen, ge-
„ lykerwys of van Schepen-bricven ofte van Wctfchuld waer, ende
„ voort foo wat goederen datmen in der kinderen Weesboek fettet,

„ die kenniife daerof fal geduyren en van waerde blyven , tot dat
„ die kinderen achtien jaeren oudi fyn.

X I I.

>, ITEM voert alle die geene die Weeskinderen houden en
„ eenige pcnningen of goeden van de kinderen onder hebben en
V die kinderen niet en houden , foo 't redelyk is na goedduncken
« van den Weesmeeiters en na inhoud des Regifters , en die tyd
„ van der oplcgginge omme gecommen is, foe i'al men de perfoo-
„ nen voor de \V eesmeelteren ontbicden en manen om die gelden

» te



5>

5>

'sGRAVEN-HAGE, XXXII. Hooftst: 197

te hebben, en is 't faeke datmen die penningen niet op en leyd

binnen een macnd daerna, foe fal men haer goed te koop bielen

den eerften Sonnedach daeraenvolgende cm reed geld, en fuUen

die kinderen haer houwinge betalen totter tyt toe dat iy die gcl-

den opgeleyt en betaelt fullen hebben.

XIII.

„ A^oert foe wie die kinderen van hem fette en verflotc fon-

„ der upfegginge voor Schcpenen en VVeesmeelteren, die lal men
„ van Itonden an voor de Weesmeeiteren ontbieden en maenen
„ om die gelden en goederen, die fy van de Weeskinderen onder
„ hebben, is 't laeke , dat fy die penningen niet op m leggen, ioe

„ fal men op ten eerften Sonnedach daeran hucrluyder goed te koop
bieden om gereedt geld en daer toe ioo fellen fy Itaen tot cor-

redie van Schout en Gerechte, om dat fy huer belofte , die fy

voor die Weesmeeiteren geloeft hebben , gebroken en niet ge-

houden hebben.

»

XIV.

„ ITEM voert foe wie van den Weeskinderen onder hebben,
en nadat fy vermaent fyn van de Weesmeellers en dan die pen-
ningen niet op en Jeggen, en betaelden binnen tweemaenden,foo
fal men Sonnedaechs daeran hoer goed te coop bieden omreedgelt.

X V.

.„ ITKM foe want)eer eenige Weeskinderen alfoe lange uytlan-

„ dich geweeft fvn, dat die laetfte fekere kenniflfe daer of geko-
„ men en geleden is ove- fellhien jaeren, Ibe fal men van dtsHaegs
„ wegen, indien die erfgenaemen verfoeken , dat kind doen foe-

„ ken tot fyncn kofte totter laetlle plaetfc daer dat kind geweeft

5, is, om te brergen feker betoog van kinds Icven of van fyndood,
„ of dai van 't kints leven geen Jekere kenniffe en is, en als danfoo
„ fuUen die erfgenamen van de kinde alle des kints gocden mogen
„ o^eelen na den regte van der Ilage , behoudelykcn dat fy en elk

„ van hen nae advenant van degoeden, die elk opbeurt , fullen wel
y, verborgen en valle fekerheyt fetten van dezelve goeden , die fy

„ opbeuren fullen, 't zy op land , aen zekere rentenof ophuyfen,

J, daer de W' ecbmceilers aen genoegen fal; en die goeden die de
„ erfgenaemen aldus opbeuren van den uytlandigen VV'eeskint, in-

„ dien 't Weeskind of fyne wittagtige oir w eder te Lande quame,
„ zullen zy ueder omme geven met die opgebeurde renten, vrug-

„ ten ofte huur van de huyfen, tot den uytterften penning toe , of
J, men fal 't terftont verhalcn an de goeden die ter onderpande ge-
j, llelt fyn , en aen den borge fonder eenich langer vertreck.

XVI.

M ITEM die Weesmeefters fullen verbonden wefen te houden
uia 3 71 twee
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twee fitdagcn in de week , te weeten des woensdaechs en des

vrydiiechs, en fuUcn vergaderen des morgens van acht uyren tot

thien uyren toe, en des achtcrnoens van twee uurcn tot vier uy-

ren toe; Ten waer dat lyluyden die parthyeneerder geexpedieert

haddcn, die daer ontboden waren; endeloe wievande Weesmee-

iteren abfenteerde ten daege voerfz , die en fuUen niet gouderen

van den proffyten en accidenten die daer vallen en comen fuUen

,

maer lullen gedeelt vverden by den geenen die daer fitten fullen.

XVII.

„ ITEM die Weesmeefters fullen ten minllen wefen tot twee

toe om haer iitdagen te houden en niet min, ende indien die fit-

dagen op Ileylige dagen comen , foe fal den eerllen werkdach
daernae volgende den fitdach wefen.

De Wedden van den Weesmeefters.

ITEM die Weesmeefleren fullen elk hebbcn alle jaer mit de

Scepenen voor een Tal^baert cen pond groot , en dragen die gely-

ken die Scepenen, en volgen agter henluyden in alle generaele pro-

ceflien.

ITEM tot wat dage dat die Weesmeefters vergaderen, foe ful-

len fy hebben van den geenen, daermede fy te docn fullen hebben,

te weeten die gegoet fyn tot hondert ponden grooten of daer bo-

ven, die fullen gehouden fyn van den geheelen boel elke Wees-
meefter te gcvenvoor die eerfte reys fes Ituvers, welkegeheeleboel

gerekent fal wefen voor de helft van 't fterfhuys, daer 't bedde of-

gefcheyden word ; Ende indien men meer dagen fal moeten houden
dan den eerllen dach , foe fullen fy noch geven daerna elke Wees-
meefter twee ftuvers daechs, tot dat het Regifter van den felven

bocl volmaekt fal wefen; Ende die tot vyftich ponden grn.vlaeras toe

gegoet is en daer beneden, fullen geven nac advenant.

Den Eedt van den Weesmeefters.

Dat fweer ik Weesmeefter te wefen , den raed van den Camer te

helpen heelen ende 't profyt van der \Veeskinderen goeden te hcl-

pen foeken en bewaeren, na myn befte wetenfchap ende vyffinnen,

en van henluyden niet meer te nemen dan myn gefette loon en die

fitdagen ter weeke in die Weeskamer waer tc nemen , nootfaeke
uytgefcheyden.

Aljoe moet my Cod helpen en alle Jyne Heyligen.

Die Ordonnantie van den Clerk van de
Weeskamer.

Eerft fal hy dienen die Weesmeefters altyt als fy in de Camerfyn

,

en
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en niemant anders , en waer't oock datter die Weesmeefteren tot

eeniger plaetie fenden vvilden om iet te doen dat die Weeskinderen
aengaende waer, daertoe foe fal die Clerk altytbereytwelente doen.'

't Loon van den Clerk.

„ ITEM hy fal hebben van een Regilter van twee hondeitpon-

„ den van x! gin. 't pond, of daerboven, vier lluvers, en daer be-

,, neden tot hondert ponden toe drye lluvers, en beneden hondert

„ pond tot vyf en twintich ponden toe twee lluvers , en die recht

„ arm fyn , dat fal llaen tot verklaeringe van de Weesmeellers , en

„ alsmen een Regiller mecrt of mindert,daer falmen of geventwee

„ grooten; en die Clerk en fal niet fchryven in 't Regitler of in 't

„ Reken-boek dan in prelentie van de Weesmeellers, enhyfalheb-

,, ben voor fyn wedde van der Hage alle jaer drye ponden van xl.

„ grooten voor 't pont gerekent.

5>

Den Eedt van den Clerk.

„ Dat fweer ik Clerk van de Weeskamer te w efen , den raed van
den Camer te helpen hcelen, te recht te fchryven, te raeden en

» te helpen achtervolgen die Ordonnantie van de Weeskinderen

,

„ en die fitdagen van de Camer waer te nemen en daer te comen
„ tweemael ter weeke, te weeten, van des morgens acht uyrentot

w fmiddachs ten thien uyren, en des achternoens , te twee uyren

J, tot vier uyren toe, en dit trouwelyk te doen na myn befle weeten

:

Soe helpe my God en alle Jyne Hejligeu.

't Loon van den Bode.

„ ITEM die Bode fal hebben van elk perfoon te dagen ofte dach
„ te beteykeren eenen groote, en daervoor fal hy gehouden uefen
„ die tW'.e fitdagen rer weeke, die doer van de Weeskamer altyt

„ waer te nemen en van daer niet te gaen, dan by confente van de
„ Veesmeef ers, en hy fal hebben voor fyn wedden anderhalfpond
„ van xl. grn. 't pond.

Den Eedt van den Bode.

„ Dit fweer ik Eode van de Weeskamer te wefen , die parthyen

J, te dagen als my van de Weesmeefteren bevolen w ord en niemant
J, andcs, die W'eeskamer altyt waer tc nemen als de Weesmeellers
« daerin vergadert fyn , en van daer niet te gaen , dan by conlcnt

» van de Weesmeellers, en foe wie niet en komt op den dach die

,> ik hem beteykene , dat an te brengen en die Weesmcelleren te

„ kennen te geven, ende 00k geloosen den felven Meellers mede
»> te denuncieren en te kennen te geven alle die geene die my

„ ken-
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„ kenndyk fullcn fyn, misbruykende die artikulen van de Wees-

„ kamer.

„ Alfoe moet my God helpen en allc fyue Heyl'tgen.

„ ( onder Itond
)

„ Gecollationeert jegens Schepenen Keurboek
„ van den Hage/o/: loo, lor. loi. 103 en

,, 104. en accorderende bevonden by my,

J, was getekent,

„ J. PLUMEON.

AMPLIATIE van het vyfde Artikel.

„ Alfoe het vyfde artikel van der Ordonnantie van de "Weeska-

„ mer alleenlyk vermelt, hoemen procederen en 00k conftringeren

„ falmogen, die geene die gehouden fyn van eenige Weeskinde-

„ ren goeden rekeninge, bew ys ennliqua te doene, en 't felvedi-

layercn ot daervan onwillich fyn, fonder dat 't felve artikel in-

houd, hoemen prncederen fal tegens den geenen die tot behoef
van eenige Weefen, innocenten ofte andere, ftaende onder die

Weeskamer, gehouden fyn te pallcren ofte te leveren eenige

brieven, contraden, verbanden ofte iets anders te doene, hoe't
felve gebeuren foude mogen ; S O E hebben Bailju , Schepenen
en Gerechte geordonneert, dat men tegens fulke onv\illige of
dilayanten procederen, en defehe conllringeren fullen mogen ,gL"-

„ ]yk en in aller manieren als 't voorfz vvfde a tikel vermelt van de
„ voorfz rekeninge. Aftum den 9. Junii 15- 5-0. my prefent,

„ was getekent,

J. PLUMEON.

AMPLIATIE van het fesde Artikel.

„ Ende als aengaende het fesde artikel van de voorfz,. Ordonnan-
„ tie hebben Sc out en Schepenen van den Hage naer vermogen
„ hcurcr Privilegien, Handveften enOftroyen, mitsgaders heurlie-

„ der immemohale pofleflie het voorfz point en articul gealtereert

„ en gccorrigeert , altereren en corrigcren mits defen inder voegen,

„ en manieren hierna volgende, te weeten:
„ Dat al is 't foe dat volgende de voorgaende Keuren die Wees-

„ kindcrenoudzynde achtienjaerenmondigofte bejaert f^n, noch-

„ tans fullen fy daer na noch blyven onder heure voogden en in

„ voogdyc, mitsgadcrs in f; bjeftie van de Weeskamer ter tyt toe,

„ dat fyl: vyf en twintich jaeren oud fullen fyn, fonder dat eeni_;e

„ W'eeskindcren voor die tyt eenige handelinge, adminiftratie ofte

„ bewint van heure goeden hebben fullen , ofte daer toe geadmit-
„ tecrt fullcn werden, ten Maere of fyl: middelcrtyt quaeme tot

„ houwclyke Staete , ofte dat fy by Schout en Schepenen met de
„ W ecsmcelleren ende de vier van de naefte vrienden en magen

„ van

3)
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van de Wecskinderen van 'svaders en 'smoeders fyde, fulks men
die naell fal connen becomen, tot de adminittratie ende bewint
van heure goeden nut en bequaem gekent en verklaert worden.

„ Adum den tienden dach van Novembris if S9-

„ Gecxtraheert uit het voorf2 Keurboek fo/ . . ;

„ en daer jegens gecoUationeert zynde, ac-

„ cordeert by my
•

„ (was getekent)

„ A. BENNINK. '

AMPLIATIE op de voorfz Ordoniiantie.

)j Alfoo de Weesmeefteren van den Hage vertoont hebben , dat

,i diverfe gefchillen tunbhen parthyen ter Camere vallen , en na

„ dat dezeh e Weesmeelleren daerinne op verfcheide dagen gebe-

„ foigneert hebben, ten naellen heuiiiedenniet connen accorderen,

„ denzelven aen de juftitie mocten feinden tot groot retardement

„ en achterdeel van de V^'eeskinderen goeden ; verfoekende daer-

5, omme, dat den Schout, Burgemeelleren en Gerechte believen

5, heuiiieder Ordonnantie te augmenteren en henluyden te verlee-

„ ncn eennieuw Articul, om 't gunt voorl'z is te remedieren: SOO
,j IS 'T, dat die Schout, Burgemeelleren en SchepenenvandenHa-

„ ge, by advylevan de Vroedfchap collegialiterd.ier toe vergadert

„ geweelt zynde ; den vooifz Weesmeelleren geordonneert , en ge-

„ auftorifeert hebben, ordonneren en auftoriieren henluyden mits-

„ defen, dat fyl: van alle iaeken en gefchillen voor henl: vallende

„ en den Weeskinderen beroerende , mede van haer koltgeld, fchul-

„ den ofte anders kenniiTe fuUen nemen en dezelve fummarie ter-

„ mineren, fulks als fyl: naRechtcn en Colluymen van de Weeska-
„ mer bevinden fullen te behooren. Welverllaende , dat foe wie
„ hem bevind by 'c appointement ofte verklaringe van de voorfz

„ Weesmeeflers bef.va'-rt, gehouden fullen wefen 't zelve te be-

„ trekken voor den Schout en Schepenen van den Hage binnen

„ veerthien dagen de Burgeren van binnen , en de buyten-luyden

3, binnen een maent, dat men recht hout , maer niet daerna, en
„ die vicrthicn dagen en een maend voorfz geleden zynde fonder

,, betreck , fal 't zelve appoinftement en verklaringe van de Wees-
„ meefteren Uedehouden en voortgank hebben in alien fchyn of 't

J, met vonnilTe van de Schepenen gewefen waere; Ende foe ver 't

„ appoindement of verklaringe van Weesmeelleren by Schepenen

i, geapprobeert werd, fal die betrecker verbeuren tot behoeftevan

„ de armc Weeskinderen in den Hage, die fomme van drye Caroli

„ gulden ; welke appoiftemente en verklaringe van de Weesmee-
„ Iters dezelve W eesmeclteren by heuren gefwooren Bode ter exe-

„ cutie fullen doen leggen't fy by inlegginge ofte anderfints , fulks

s, fyl: bevinden fullen na gelegentheyt der Iaeken te behooren.

„ Aldus gcpubliceert op den ^p. Septemb. 1587.

„ my tegenwoordich,

„ was getekent,
M. BENNINCK.

II. 'Deel. B If Twee-
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T weede AMPLIATIE op de voorfz Ordonnantie.

3)

}i

3>

S)

„ Alfoo die Magiflraet van den Hage is bericht van zekere

omiflie , welke gevonden werd in de Ordonnantie van de Weeska-

mer van den Hage, dat de langlllevende van man of wyf, uey-

geren te levcren ter vooifz Camere pertinentcn Inventaris en

Staet van de goederen in den fterfhuyfe bevondenj vvaar door

alrede veele queftien alsnoch ongedecideert fyn blyvende, eh ge-

fchapen fyn veel meerder te i\vfen, daer door die onbejaerde

Weeskinderen groote intereflen werd aengedaen en merkclyke

fchade fynlydende; dat mede bevonden werd, die voorfz Wees-
kinderen komen te liuyvvelyken beneden haer vyftentwintich jae-

ren en a^eer fyl: huer voorfz vyfentwintich jaeren hcbben, hun

goeden terftondt ten vylen pyfe 'c onbruyk maeken, verkoopen

en diiFiperen; en ook bevonden is, dat die voochden der voorfz

Weeskinderen, die voorfz Weeskinderen goeden felfs afkopen,

oftedoen afkoopen, tot groote fchade derfelver kind ercn; SOO
IS 'T dacrom, dat Schout, Bu gemeelleren ende Cierechre van

den Hage willende daerinne voorlien, hebbeii, by advyfe v^ndie

van de Vroedfchap der voorlz Vlecke, naer vermogen heurer Pri-

vilegien , Handvellen en Oclroyen geordon-eert en geltatueert,

ordonneren en Ihtueren mitsdefen 't gunt hierna volgt.

J, In den eerften, dat alle Wediinaeren of Weduen, die als

noch heure kinderen ter Weeskamere niet fullen hebben bewefen

en hearluyder contraften van uytkoope by henluyden metten
naefle vrienden gemaekt, by Weesmeelteren als nog niet en fyn

geapprobecrt en voor goet opgenomen , die felvefchuldich en ge-

houden fullen zyn ter voorfz Weeskamere eerlt en .d , oorens te

leveren pertinenten Inventaris en Sraet van alle die goederen, foo

„ gelt, gout, filvcr gemunt of ongemunt, land, fant , renten, ac-

«, tien, crediten, geene uitgezondert, zulx die in den Sterfliuyie be-
vonden is geueelt, en die fehen Inventaris en Staet te llerkenby

cede , is *t nood , omme daer na by de "V^'eesmeeflers ten over-

ftaen van de bloeJ , teltamentaire voochden, ofte andere vooch-
den, de nagelatene Weeskinderen goeden begroot temogenwcr-
den, na die qualiteyten Itaet van de goederen, die bevonden fullen

werden te wefen.

„ Ende fal by Weesmeefleren gelyke ordre voortaen gehouden
„ werden, van alle Scerfhuyfen, die daer vallen fullen mogen, fon-

„ der 't voorfz Articul by Weesmeelteren, die jegenvvoordich ^yn

„ en namaels wefen fullen, eenigzints te bu/ten te mosen gaen, op

„ pcyne dat die omiflie van dicn ende fchade van de Weeskinderen
„ aan hen!: fuHen mogen werden verhaelt.

„ Kebben voorts noch geordonneert en geltatueert, dat alle kin-

„ deren, 't fy knegtjens of meyskens, fullen onder voogdye biyven I
„ tot hacrc voUen ouderdom van vyfentwintich jaeren, en fullen I

„ alle contraden en vcrbanden middelertyt gemaeckt en gedaen (al- "

„ vvacr \ dat fy gehuvvt waren) nul en kragteloos m efen ; des ful-

„ Icn die van den Gerechte eenige Weeskinderen , die fv bevindcn
„ tot die voorfz. contraften oite vcrbanden gequalificeert te fyn ( na

}j

>y

1)
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fy defelveinperfoon comparerende, mitsgaders haere naeltevrien-

den, maegden en voogdcn alvoorcns gehoort fullenhcbben; dacr

toe mogen authoriferen , mits by ofte van wegen den felfdedoen-

de behoorlyke verlekertheyt tot indemniteyt van de Voochdcn
en andere des noods fynde , en daervooren tot difcrctic van die

van den Gerechtc Itellen valte borchtogte ( 't Rechtgebiede al-

hier onderwerpende) inhoudende, dat haer voogden en andere

des noodt fvnde, ter faeke van de voorfz contradten en vcrban-

den, en van alle veranderinge en verminderinge van goeden van
de voorfz minderjaerige tot haer vooriz jaeren gekomen zynde
ofte van haerlieder erfgenamen , indien fy voor defelve jaeren

quamen te overlyden , niet gemoeyt nochte befchadicht en fuUen

„ vverden.

„ .Alfoo de Magiftraet van den Hage mede onderrecht fyn , dat

„ eenige kinderen in 't Weeshuys van den ''age lekere jaeren ge-

j, woont hebbende^ en tot heuren vollen ouderdomvanvyfentwin-

5, tich jaeren niet gekomen zynde, van daer lyn vertoogen en fulks

„ in pofTeilie van heurluyder goederen onder die Weesvaders be-

„ rufl hebbende, geftelt fyn geweell, en die goederen naergenomen
hebbende, die felve gediflipeert, gealieneert en omgebracht heb-

ben ,in voege dat fy voor heure vyfen twintichjaeren, geen goederen
met alle gehadt hebben; SOO IS'T, dat die voorfz Schout, Fur-
gemeefteren en Gerechte van den Hage by advyfe van de Vroed-
fchappen van den Hage vooriz, om hetzelveteverhoeden,gekeurt
en geordonneert hebben, keuren en ordonneren mits defen, dac

foo wanneer die felve Weeskinderen tot heuren vollen ouder-
dom van ^S jaeren nog niet gekomen wefende, buyten 't felve

Weeshuys fullen fcheyden, dat in lulken gevalle, die Weesvaders
gehouden fullen fyn, heure refpeftive goederen te brengen opde
Weeskamer van den Hage , omme dezelve by de Weesrrteelle-

ren geregeert en geadminillreert te werdcn , volgens die Ordon-
nantie van defelve Camere, op peyne indien bevonden wordedie
felve goederen contrarie die Ordonnantie van de Weeskamer ge-
diffipeert te werden , dat in fulken gevalle die Weeshuys-vaders
gehouden fullen fyn , daer voor in te ftaen , en die voornoemde

5, goederen uyt hun eigen goed goet te doen, Aldus gedaen en ge-

„ publiceert na het lu>den van de klock ter pouye van 't Raedhuys
„ van den Hage op den x^. Julii 15-89. My tcgenwoordich,

,, ( was getekent
,

)

M. BENNINCK.

jj

35

5>

3»

5>

3»

3>

•S3

5>

))

J, Andere AMPLIATIE opde voorfz Ordonnantie.

5, ALSOO de Magiftraet van den Hage is onderrecht van fe-

„ kere omiiTie, welke gehouden werd in de Ordonnantie van de
„ Weeskamer van den Hage gevonden te vverden, dat de langftlc-

J, vende van man of wyf weygeren te leveren ter voorfz kamer per-

//. T>eei. B^ z „ ti-
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5»

3)

J)

J»

35

tinenten Inventaris van de goederen in den Sterfhuyfe bevonden

,

wacrdoor alrede veele queltien als noch ongedecideeit fynblyven-

de en gefchapen fyn veel mcerder te ryfen, waerdoor die onbe-

jaerde W'eeskinderen groote intereiTen werd aengedaen en mcr-

Kelyke fchade lyn 1yd. nde ; dat mede bevonden werd , dat die

voorfz Weeskinderen , komende te huwelyken beneden haere vyf

en twintich jaeren, al eer fy hun voorlz vyf entwintichjaerenheb-

ben, hunne goederen teritondt tot een vylen prys te ontbruyke

maken, verkopen en diifipeeren; Ende ook bevonden is, dat de
Voogden der voorfz Weeskinderen , de voorlz Weebkindcrens
goederen felfs afkoopen of doen afkoopen tot groote fchade der

felver kinderen ; SOO IS'T daeromme,datSchout,Burgemee-
fteren ende Gerechte van den Hage, willerdedaerinnevoorfien,

op den x9. Julii i5'89. by advyfe van die van de Vroetfchappeder

voorfz Vlecke, na vermogen haerer Privilegien , Ilandvelten en
Odroyen, die voorfz Ordonnantie en onderhoudinge der U ecs-

kame.e in eenige poinften geamplieert hebbende , dezelve Am-
pliatie der Ordonnantie mits defen nader geinterpreteert en ver-

andert hebben, als hierna vo'gt.

J, In den cerften , dat alle Weduenaeren of Weduen , die als

noch hunne kinderen ter WeesJ^amcr niet en he' ben bewefen,en
heurluyder Contradrten van uytkoop by henlyden mette naelte

vrienden gemaekt en die by Vt^eesmeelteren als noch niet en iyn

geapprobcert en voor goed opgenomcn, defelve fchuldich en ge-

houden fullen fyn in groote boelen, daer meelt al onroeiende en
fekcre vaite goederen bevonden werden , ter voorfz W eeskamere
te le\eren pertinenten Inventaris van alle de goederen, foe meu-
bilcn , als inmeubilen , huyfen , erven , geld gout , filv- r , gcmunt en

„ ongemunt , kleynodien , kleeren , land , fand , renten , pachten , artien

J, encrediten,geenuitgezondert,fulks die in den iterfhuyfe bevon-
den fyn fullen ; en den felven Inventaris en llaet te llerken by
e.de, is 't noot, omme daer na by de Weesmeclteren, tenover-

llaen van de bloed, teftamentaire of andere Voogden , en vrien-

den der nagclatene Weeskinderen portie en gedeelte toegecavelt

ofte geafligneert te werden als naar behooren.

„ Dan in boelen meell confillerende in neeringe en coopman-
fchappen, in- en uyt-fchulden, mitsgaders roerende en onfekere
goederen, daerinne fal men volitaen , mits alleenlyk makendeltaet

„ in prefentie van de naefte vrienden , en voorts procederende by
„ uytcoop tot dilcretie van de voogden en de W'eesmeefteren, re-

5, gart nemende op de perfoonen van den langftlevende en natuyre

„ van de goederen en aencleven van dien, ingevalle deBoedelhou-
„ der ofte Hoedelhoudller hen redelyk vvil laeten vinden, maer in-

5, gevallefyl.hen tot egeene reden in de uytkoop en vvilde fchicken,

5, loo fal dezelve langitlevende gehouden welen de Voogden vande
„ nagelatene kinderen ter NX'eeskamer te leveren abfoluyt Inventa-

„ ris van alle de goederen, geene uyrgefondert , in den boelbevon-

„ den; en fal by \\ eesmeelteren gelyke ordre van nu voortaen ge-

„ houden werden in alie ilerfhuylen, die daer fullen mogen vallen,

M fonder 't gunt voorfz is by de Weesmeellers, die jegenvvoirdich

s>

J)

JJ
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fyn en namaels wefen fullen,re buyten moegengaen,tenwaeredie
Vrienden,ofteVoogdenviin dekinderengeradendochten (fonder

exade en lolemnele Inventaris te leveren ) met vader ofte moeder
overgebleven by advys en confent vandeWeesmeeilerenuytmer-

kelyke pregnante oorfaeke anders daerinne te doen ofte te accor-

deren.

„ Aldus gedaen by den Schout , Burgemeeflers , Schepenen en
Vroetfchappen van den Hage en gepubliceert ter poeyen van 'c

Raedhuys van den Hage op den i6en. dag Mey i5'9o.

„ By my

„ was getekent,

„ M. BENNINCK,

5, Anderc AMPLIATIE opde vooriz Ordonnantie.

» Alfoe Weesmeeefteren den Schout , Burgemeefleren en Ge-
rechte van den Hage vertoont hebben , dat diverfe \erfchillen

tufTchen pa:-thyen ter Camere \ielen, en nae die zelve Weesmee-
„ fteren daer inne op verfcheyde dagen gebefoigneert hadden, ten

„ laetflen henluyden niet konnen accorderen , defelve aen de jufti-

„ tie mocften renvoyeren tot groot retardement en achterdeel der

„ \X eeskinderen, verfocht hebben daeromme, dat den Schout,

„ Burgemeeiteren , en Gerechte voorfz gelieven fouden heurluyder

5, Ordonnintie te amplieren, en in't gunt voorfz is, te remedieren;

5, SOO IS'T, dat Schout, Burgemeefleren en Schepenen van den
„ Hage, by advy ft' van de Vroedfchap daertoe vergadert geweeft

„ lynde,devoorlz"Weesmeeflerenopdenx9.Septemb. ifSy. Amplia-

5, tie van de Ordonnantie der Weeskamer geaccordeert hadden,

„ volgens den teneur van dien ; Welke Ampliatie Schout, Burge-

5, meeltercn en de Gerechte voorfz nader infiende , defelve uyt

„ merkelyke redenen verandert hebben, als hierna volgt.

„ Te weeten, dat Weesmeefteren fommarie fonder forme van

„ ordinaire proceduuren by gefchrifte te obferveren , fullen mogen
„ termineren alle quefHen voor henl. vallende tuUchen de Wees-
„ kinderen, heudieder overgeblevene vader of moeder, voogden
„ of Rentmeeilers , fulks als fylieden na Regten en Colluymen der

„ W^eeskaraer bevinden fullen te behooren ; welverllaende, dat foe

.„ wie hem bevind by 't appointement ofte verklaringe van de voorfz

„ Weesmeeflers befwaert
, gehouden fal wefen 't felve te betrek-

„ ken voor den Schout en Schepenen van den Hage binnen 14. da-

„ gen, de burgeren van binnen , en de buytenluyden binnen een

„ maend , dat men recht houdt , ende niet daerna •, ende indien de

„ veerthien dagen, en maendt refpeftive overftreken fyn, fal 'tfel-

„ ve appointement ofte verklaeringe van de Weesmeefteren fonder

„ vevtrek itedehouden en voortgang hebben, in alien fchyn, ofhet

„ met kenniile van Schepenen gewefen waere; ende foo verre het

„ appointement ofte verklaringe van de We'°;s reefteren bySchepe-
„ nen geapprobeert w erd , fal die betrekker vcrbeuren tot behoef

£& 3 „ van
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„ van de armc Weeskindcren in den Hage de fomme van drie Ca-

„ roll gulden. Welke appointementc otte verklaringe van Wees-
„ mecitcrcn fallen die felve Weesmeelteren by haeren gefworen

„ Bode docn ter exccutie leggen, 't zy by inlegginge ofte andcr-

„ zinrs, fulks fylieden bevinden fuUen na gelegentlieyt der zaeken

„ te behooren.

,, Aldus gedaen by den Schout, Burgemeefteren, Schepenen en

„ Vroctfchappen van den Hage , en gepubliceert ter puye van 't

„ Raedliuys van den Hage voorlz op den i6en. dag Mey 1590.

„ By my, getekent,

M. BENNINCK.

33 Aen mynen Heeren Schout , Burgemeefte-

,5 ren en Regeerders van den Hage.

„ Demonilreren met alder eenre Weesmeefteren van den Page,
„ dat na oude hercomen heurluyder PredeceiTeu s in officio metde
„ Schepenen van den Hage als met henl. mede Lidmatcn en • oor-

„ llanders van de Weefen wefende , jaerlyks tot een Tabbacrt-la-

„ ken toegevoegt is geweeft de fomme van elks een pond \ laems,

„ waerna op den 16. Mey I5'8x. defelve jaerlyks wedde, zulks als

„ Schepenen, mede geaugmenteert is geweell met den Clerk van

„ dc VC'eeskamer ter fomme van twaelf Caroli guld. achtervolgen-

„ de de ade en apoilille daervan fynde. En alfoo Schepenen daer-

5, na hemi. jaerlykfche wedden geaugmenteert is ter fomme van

„ twintig Caroli guld., en fyl. Supplianten onder eenren met henl.

„ genoegfaem wefende in 't percipieren van dien egael , mede m el

„ behoeren te genieten dezelfde jaerlykfe wedden, infonderheyt van
„ de befoingnes en anders, dewelke meerder en fwaerder vallen op

dcfen jegenwoordigen tyd, als die te vooren zyn geweelt , ver-

foekende daerorame dat myn Heeren gelieven ten fclven rci'pcc-

te te voeren verhaelt, hen Supplianten heure jaerlykle wedden,
ter fomme toe als vooren van tvvintich gulden te augmcnteren,
en tot dien eynde te verleenen ordonnantie als na behooren, 't

welk docnde ike. (En was getekent
_)

3>

3>

„ BLYENBURCH, SPLINTER, A. CATS.

Op de marge flont gefchreven.

„ Schout, Burgemeelleren , Schepenen en Vroedfchap van den
„ Hagccollegialiter vergadert wefende, gefienhebbende deOrdon-
„ nantie van de Weeskamer, daerbyblykt, dat Weesmeellersvoor
„ heurluyder jaerlykfe wedden genieten en hebben, zulks Schepe-

„ nen van den Hage fyn genictende, hebben daeromme den Sup-

„ plianten geconfenteert en geaccordeert, confenteren en accorde-

„ ren henluyden mits defcn, dac Wecsmeelters van den Hage van uu
, „ voor-
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,, voortacTi fullen genieten elks een wcddevan twintichguld.voorfi,

„ fulks Schepenen van den Hage fyn genietende , ordonneren den Tre-

„ forier van den Hage defelve betalinge ncffens do Magiilraeten wed-

„ den te doen , en fal 't eerite jacr vervallen wefcn Meye voorleden , en

„ mits voor 't eerfte overbrengende copye authentycqdefesenheur-

„ luyder quitantie en telkcn jaer daerien behoorlyke quitanticfalge-

„ leden werdcn daer en als 't behooren fak Aldus gedaen op 't

„ Racdhuys binnen den Hage op den 16. Junii anno 1590.

J)

„ My prefent

,

J, was getekent,

„ M. BENNINCK.

„ Alfoe "Weesmeefleren van 's Gravenhage den Schout , Burgc-
meederen, en (Jerechte alhier vertoont hebben, datterjegen-

„ woordig ter Weeskamer merkelyke fommen van penningen di-

j, verfche Weeskinderen aenkomende, ledig fonder profyt leggen-

„ de fyn, dewelke by henL ten oirbaire derzclve kinderen, \ol-

„ gende de Inltruftie der Camere aen particuliere perfoonen in de-

„ fen tyde niet bequamelyk en fekerlyk en konnen werden beleyt

;

„ en dezelve penningen uvtfettende op obligatien , 't felve contra-

,, rieren foude de voorfz, Inil.uftie , behalven dat Weesmeeiters

„ voornoemt nemende brieven aen met borgtogter en infertie van

5, hypothecatien , dikwi's dezelve conftituanten , hunne borgen en

» h\potheKen inluffifant be\onden werden tot grooten nadtele der

„ refpedive Weeskinderen , verfoekende mitsdien, ernftelyk Am-
„ pliat^e der voorlz Inllruftie, hec uytfet en en beleggen van pen-

„ ningen concernerende, SO 'J IS'T, dat Schout, Burgcmeeileren

J, en Schepenen van 'sGravenhage by advyfe vande Vroetichappen,

„ daertoe vergadert zynde , amplierende de voorfz Inftruftie der

„ voorfz Weeskinderen , geaccordeert en geauthorifeert hebben,

J, foo als fy denzelven accorderen en aufthoriferen by defen , der

„ Weeskinderen penningen te mogen uytfetten en beleggen onder

„ betalinge van gewoone interefTe, op obligatien van de Ontfangers

3, 's Lands van Holland, foo generael alsparticulier,ofteophetCor-

^, pus van 'sGravenhage, als ook mede op de Ed. Heeren van de
„ vier CoUegien van den Hoogen en Provincialen Raden, de Hee-
„ ren van de Rekeninge in Holland, mitsgaders de Burgemeclters

„ en Regeerdcrs voorfz, mits eerll en alvoorens daer toe veribe-

„ kende advys van de naelte vrienden ofte voogden derzelver re-

j, fpefiive Weeskinderen, waermede dezelve Weesmeeilers fullen

„ mogen volflaen en overfulks vry wefen, mitsgaders egeenekollen

„ ofte fchaden verwagten fullen , ingevalle daerinne namaels eenig

„ gebrek gevicle, 't zy by brand, oorloge, onge\al ofte faulte der

„ voorfz Ontfangers. Aldus gedaen by den Schout, Burgemeclle-

„ ren , Schepenen en Vroedfchappen van 's Gravenhage , en na 't

„ luyden van de klocke gcpubliceert ter puye van'tRaedhuysaldaer

„ op den 18, Julii 1607,

„ By my,
„ was getekent,

„ M. BENNINCK.
„ Ex-
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Extra6t uit dc Refolutie van de
Hceren Staeten van Holland, inhouden-

de onder anderen , dat de verlydinge van

confticutie van renicn voor Weesmeefcereii

gedaen met hypoteken , van zulkcn kragc

fal we(en of hec voor Schepenen gedaen

waere.

„ Op 't vyfde point van de befchryvinge aengaende die ordredie

„ gchouden fal werden in 't beleggen van de Weeskinderen penniii-

„ gen op renten , is gerefolveert , dat der Weeskinderen penningen
„ in de Steden, daer fulks by de Burgemeellers en Weebmeeflers

„ goedgevondL-n werd en insgelyks ten platten lande, fullen mogen
„ uytgefet werden op renten jegens den penning fefthien, veerthien

„ of uytterlyk jegens den penninck twaelf, met befprek datdefelve

„ fes maendcn tevooren opgefegt zynde, zullen moeien werden op-

„ gcbragt, en dat die geene diedefelvefal willenlollen, driemaen-

„ den te vooren fullen moeten infinueeren ; dat ook defelve pcn-

„ ningen binnen fes maenden, nadat de Weeskinderen 2.5". jaeren

„ oud geworden often huywelyken Itaet gekomen fyn fullen, moe-
„ fen opgefeyt en die lofTingen van dien verfogt worden, of dat

„ daerna defelve op renten fullen blyven llaen, en dat in de Steden,

„ daer dienfliger bevonden werd die verlydinge ten behoeve vande
„ Weeskinderen van de voorfz renten te doen voor Weesmee-
„ fteren, als voor Schepenen , 't zelfde fal werden gedaen, en 't

„ geene alrede voor den felven gepafleert is en vorder gepafleert fal

„ worden, fal van fulcken kragt over de goederen in de juiisdiftie
„ van defelve Steden gelegen, gehouden worden, als of voor Sche-

„ penen de verlydinge ware gedaen , behoudclyk dat Regifter ap-

„ part van de hypothecatien ter Weeskamer gehouden fal werden,
„ en dat daer toe een yegelyk fal hebben acces , die intereft door
„ de hypothecatie foude mogen hebben; en ditallesniettegenftaen-

„ fte eenige Placcaeten ter contrarie geemaneert en in treyn zynde.

„ Onderilond, gefchreven, Geextraheert uyt de Refolutien by de
„ Ridderichap, Edelen en Gedeputeerden vande Steden van Hol-
j, land , en Wellvriefland, in haer Ed. Vergaderinge Staetswyze

„ gehouden in den Hage, beginnende van den i. tot iz. Septemb.

„ ^s^^. genonien, en daermede bevonden te accorderen, by my,

„ was getekent,

i, C. DE RECHTERE.

EXEMPTIE van de U^eeskindcren pennin-

gen , die uyt de J^eeskamer geligt geworden

op renten, van den xl. penning.

„ SOO is goetgevonden , gewilligt en geconfcnteert in deconti-

„ nuatie
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nuatie van de gemeene middelen en andere contributien , die ge-

colledeert en verpagt f>n in den voorleden jaere , uytgefondert

dat tot voordcel van de Weeskindercn en ten aenxicn dat na dc
ordre van mecit alle Weeskameren der Weeskindercn penningcn,

die daer uyt op renten geligt engehypothequeertwerdcn,niet ey-

gentlyk , maer allecnlyk tydelyk uytgellelt worden , en by de
Weeskindercn tot mondige dagen gekomen zynde mogenuerden
gerepeteert , en dat op haere initantie die atloilinge mott werden
gedaen, SC'O IS goedgevordc'n,bewillichtengeconfenteert,dat

der Weeskindercn penningen uyt de Wee.skameren op renten uyt-

geftelt zullen mogcn werden, fonder dat van de conltitutie enhy-
pothecatie van delelve renten den xl. penning I'al werden betaelt.

Onderftond f Geextraheert uyt de Refolutie van de E.d. Mog,
Heeren Staeten van Holland en Weflvi ieiland genomen in haer

Ed. Mog. \ ergaderinge geliouden in den Hage van den 29. No-
vemb tot den xi. Decemb. in den jaere i6ii. En is defe na

collatie daer jegens gedaen , daer mede bevonden te accorderen

„ op den If. Januarii 1613. By my,

I)

«

»
»

»

S>

» was getekent,

„ A. D U Y K.

Nadere AMPLIATIE opde Ordonnantie van de

Weeskamer.

„SCHOUT, BURGEMEfiSTEREN en SCHEPE-
„ N EN van 's Gravenhage gehoort hebbende het verfoek van Wees-
„ meellercn derzelver Stede, om te hebben Ampliatie op hunlie-

„ der Inlh'udie nopende het uytfetten van penningen de Weeskin-
,> deren toebehoorerde en jegenwoordich in goede quantiteyt ter

ii voorfz w eeskamere ledig leggende, vermits de obligatien foo op
„ 't Comptoir Generael alb de particuliere Comptoiren van de ge-

„ meene Middelen in Holland lot loo hoogen opgeld van feven en
,> acht ten hondert moeten werden aengekogc, enbydefelveComp-
j» toiren gi-en gelden van nieuws werden genegotieert ; hebben by
„ eenparig advys van de V'roetlchap, daertoe exprel'lelyk vergadert

,, gevveeft zynde, de voorfz Wecsmeelleren geauthorifeert , zoo de-

„ lelve geauthodieerr werden mits defen , omme foo wel op het

„ Comptoir van den Ontfanger Generael der V ereenigde Keder-
„ landen , als op de refpeftive Comptoiren van Holland , het Cor-

« pus defer Stede en de Societeit, der Weeskindercn gelden temo-
„ gen beleggen, en dat defelve daer mede lullen mogen volltaen,

„ fonder des aengaende eenigzinss acnfprekelyk te weefen, (oowan-
„ neer, (dat God verhoede) by brand, oorlog of eenig ander on-

„ geval daer aen eenige fchade foude mogen werden geleden, Al-
« dus gedaen op den i. Februarii 1686. Onderllont,

„ Afy prefent Secretaris,

„ was getekent,

„ ANTHONI DE VEER.
JI' TieeL Cc De
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Bywic
Wccs-
mecftc-
rcn aan-

gcftclc

werdcn.

Fxn
Rcncmr.
Gcneraal
vander
Wccs-
kindcren
goedc-
ren.

De Weesmeefleren , die eerft vier, dog daarna ingevolge van de
Ordonnantie van den jaare 1513. drie in getal waren , wierden by

de opregtingc van de Weeskamer , volgens het meergemelde Oc-
troy van Hcrtog ^Philips van Bourgondie door de Majjiitraatvandea

Hage aangeflelt. Maar alzoo na verloop van eenige jaarendenHaag

door de geduurige troubelen en oorlogen zeer verarmi en alzoo

grootelyks tot verval was geraakt, zoo is zederc de verkiezing niet

alleen van Weesmeelleren , maar 00k van de Regenten der onder-

fcheide Godshuizen by den Stadhouder of in zyne afwezentheid by
den Prefident van den Hove van Holland gedaan ; (<«} tot dac

Haar Ed. Groot Mog. in den jaare zeUienhonderd drie envyftig, die

van den Hage, op hun verzoek, weder hebben gelieven te begun-
Itigen met een nieuw Octroy, en alzoo hen te herii^Uen in hun oud
regt en bezit van zelf de Weesmeelleren ter Weeskamere te mogen
aanftellen en verzorg n. Welk Oftroy wy onder het Hooftdeelvan
de Privilegien en Handveften ter zyner plaatze zullen opleveren.

OndertuiTchen moeten wy alhiernog eene zaak aanmerken, te wee-
ten, dat de Magiftraat in hun vertoog-fchrift onder demiddelen tot

bekominge van 't meergemtlde Odrooi, als iets byzonders , ter ne-

derltellen, „ dat Weesmeelleren over den Hage niet alleen worden
„ gellelt, omme fimpelyk te Itaen over het hooren en fluyten van

„ rekeningen by adminillrateurs der Weeskinderen ofte der Inno-

„ centen goederen, alhier reipeftivelyk gedaen werdende, gelyk in

„ andere Steden en plaetfen veel al alleenlvk werd gedaen ; maer
„ dat zyluiden der voorfz Weeskinderen en Innocenten goederen
„ tot deszelfs minlle kofte en meelte oirbaer en voordeel ,zelfs zyn ad-

„ miniftrerende,endaer vooren ook, dat te noteren Itaet, van den
„ Hage een jaerlykfe recognitie zyn genietende en de Secretaris

,

„ die by de Magiitraet ten dienlte van de Weesl-amer haer werde
„ bygevoegt en gellelt , uyt 's Haegfe middelen en Thefaurie

„ ook werde gegageert. Ende opdat de voorfz goederen des te

beter en bequamelyker zouden werden beheert,zoowierdby Wees-
meelleren op approbatie en goedkeuringe van Heeren Burgemee-
Heren als Opper - Weesmeelleren op zekere Inlhu6lie daartoe
aangellelt een bequaam perfoon met den titel van Rentmeefter Gene-
raalvan alle de goederen en penn'tngen ter Weeskamer bernfiende. Ge-
lyk dan onder anderen in den jaare zellien honderd negen , invoe-
gen als vooren daartoe wierde gecommittcert Jan Jacobfz, van
Wouw-i welkers commiflie en Inllruftie ons ter hand gekomen zyn-
de, wy dienllig geoordeelt hebben alhier op te geven.

Deszelfs
Commif-
fie en In-

ftruftie.

>»,^ Alfoe tot gerief van de Weeskamer van 's Gravenhage , tot

foulagement en ontlallinge van de Heeren Weesmeelleren, mits-
gaders tot proffyte van de onmondige en onbejaerde Weeskinde-
ren, die haere goederen ter voorfz Weeskamere berullende heb-
ben, noodelyk een bequaem perfoon tot Rentmeeller-Gcncrael
van alle de penningen ter Weeskamer berullende m erde gellelt

„ en gecommitteert ; SOO IS'T, dat de Heeren Weesmeelleren

" <^P
( « ) Zie het zde Artik. van de Provifionele Inftruftie voor Burgemeefteren

van den 6. Julii ijCo. hierna tc vinden Num. xlvii.

»
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„ op bet goet rapport henluyden gedaen van debequaemheyd, gc-

„ trouwigheyd en goede qualiteit van Jan Jacobfz van fVou-w ,zoo\\

„ y^n Jacob Cornelifz van fVoitw, oud-Huigemeelleralhier, en hem
,), volkomentlyk vertiouwende op zyne necrltigheyd en experientie,

„ den lelven Jan Javobfz van IVouw op \ welbehagen van dellee-

„ ren Burgemeellers van 's Gravenhage als Opper- Weesmeefteren

„ geltelt en gecommitteert hebben, Itellen en committeren by de-
„ len rot den ontfank en adminiftratie der voorfz Weeskinderen

„ goederenj geven denfelven volkomen macht , en auftoriteit de
,» pagten, renten en andere inkomlten van dien te maenen , innen,

j, ontfangen en execnteren na Weeskamers regt, daer afzynebrie-
„ ven van recepiiTen en alTignatien te geven , dewelke betab'ngen

„ Ilrecken en valideren fullen, en dit alles na de articulen in de In-

„ ftruftie hierna verklaert.-

„ Eerfl fal de voorfz Rentmeefter-Generael gehoudcn fyn fuffi-

„ fante cautie te ftellen voor alle zyne adminiftratien in handen van
„ de Heeren Burgemeefteren van 's Gravenhage ende tot contente-

„ ment van de Heeren Weesmeefteren in der tyd.

„ De Rentmeefter voornoemt en fal ook niet vermogen eenige

3, landen , huyfen t)f tienden te verhuuren , te verkoopen of in erf-

„ pagte uyttefetten, dan met expres confent van de Heeren Wees-
j, meefteren voornoemt. Ende fal hem mede hebben te reguleren

„ na de conditien en voorwaerden , die met advys van de Heeren
„ Weesmeefteren fullen werden gemaekt.

„ Zal mede gehouden fyn alle jaere ofte tot vermaninge, te doen
I, rekeninge, bewys en reliqua aen handen van de Heeren Wees-
), meefteren in der tyd wefende.

„ Zal insgelyks niet vermogen eenige pcnningen uyttefetten , be-
„ leggen ofte betalen, dan by ordonnantie van de Heeren Wees-
„ meefters Voornoemt.

„ De Rentmeefter en fal mede felfs egeene penningen mogenlig-
n ten ofte tot fynen profyte mogen op rente houden.

„ Dog fal wel vermogen forge te dragen , dat alle ordinaris ren-

„ ten of laften, ftaende op der Weeskinderen goederen, byquitan-
„ tie van de eygenaers derzelver werden betaelt.

,> Maer de extraordinaire laften fal defelve niet vermogen te be-

„ talen, dan by ordonnantie van de Heeren Weesmeefteren voor-
„ noemt.

„ De Rentmeefter fal hebben en genieten den dertigften penning
„ van ordinariife jaerlicxze innekomen , en den feftigften penning
„ van de Capitaelen ofte ^fgelofte penningen , mitsgaders van de
« cu (tingen.

J, In 't ontfangen en uytgeven van de penningen gekomen van de
« vnorfz Weeskinderen goederen fal hy gehouden lyn hem te re-

,, guleren, na de Placcaeten en Ordonnantien by deEd.Mog. Hee-
3> ren Staeten alrede daerop gemaekt en nog te maeken,
. « Indien den Rentmeefter eenige fwarigheden voorquamen in 't

J, bedienen van lyn ampt, zal 't zelve de Heeren Weesmeefteren
j> hebben aen tc diencn, om by henl. daerop gedaen en geordon-
„ neert te werden na behooren.

ii- "I^eel. Cc X „ Icem
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„ Item indien namaels bevonden werde, dat tot meerder dienfle

van de Weeskamer voornoemt, deze Inlhuftie foudc dienen ver-

andert, vermeerdert of vcrmindert te werden, fal 't felve ilaen
"

tot difpofitic en believen van de Heeren Weesmceileren , en dat

]] met confent van de Heeren Burgemedleren als Opper-Wees-

„ Meefleren.

„ Alfoo Weesmeefteren van 'sGravenhage goedgevonden heb-

„ hen op het welbehagen van Burgemeefters als Opper-Weesmee-

„ Iteren te committeren tot Rentmeefter-Generael over der Wees*

„ kinderen goederen Jan Jacobfz van Wotiv zoone van Jacob Cor-

„ nelifz van IVouw, Oud-Burgemeefter alhier, volgens de fchrifte-

„ lyke Inftrurtie denfelven tot dicn eynde verleent ; SOO IS'T,

„ dat de voorfz Burgemeefteren geinformeert zynde van de lesali-

teyt van den perfoon van den voorn. Jan Jacobfz van Wouw^
de voorfz, fyne Commiflie met alle gevolgen en Articulen van

^, dien geapprobeert en geratificeert hebben, approberen en ratifi-

", ceren by dezen. Gedaen ter Camere van Burgemeelleren van

„ 'sGravenhage op den 7. Septemb. 1609.

„ My jegenwoordig

,

„ was getekent,

„ H. A. VAN ZUYDERVLIET.

By wie Des niet tegenflaande al het vooren verhaalde , zoo zynwynogtans

^ocde-
ondetregt, dat 'er zedert het bekomen van het bovengemelde Oc-

render troy nooit een zodanige Rentmeeller is aangeftelt geworden, maar
Wees- dat alle de goederen en penningen ter Weeskamer beruftende , 't

werd-n"
^^"^m^^l zyn gelaaten onder de beheeringe en adminillratie van de

gcadmi- di'ie of vier Weesmeefteren in der tyd , en dat ook overzulks de-
niilreen. zelve goederen ter hunne verantwoordinge Itaan.

De Magiftraat niettemin in agt nemende het waare belang der
Weezen, en wel inzonderheid dat dezelve niet onbeheert en bui-

ten voogdye zouden blyven, heeft , ten eynde de Weesmeefte-
ren ecnsdeels ten voUen kenniiTe zouden hebben , of en hoe verre
de Weeskamer alhier by teftamenten of andere adtens van uiterite

wille uitgefloten zy, en ten anderen datze ook volkomen verzekert
konnen weezen, van de opregte meeninge der voogden in 't aan-
vaarden van den laft der voogdye, hen by den overleden opgelegt,
goedgedagt by wyzevan Ampliatie (^) opde Inltruftie van de voorfz
Weeskamer J daar ontrent deze navolgende voorziemnge te doen.

(*) Te vindcn onder de gedrukte Keuren en Ordonnantien van 'sGravenha-
ge in 4to. pg. 403.

Ex-
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Extra6l uyc de Refblutien by Schout,

Burgemeefteren en Schepenen van
's Gravenbage genomen.

'Den "i-f. Maart 17 19.

„ Wyders is gelezen het Concept -AmpTiatie op de Inftmftievan

de Weeskamer alhier, raekende de Regillrature van de feclufien

van dezelve Weeskamer , by telkmenten of andere aftens ge-

daen, en daer over gedelibereert fynde, is het zelve Concept-
Ampliatie gearrelleert , gelyk hetzelve gearreftee<t word mits

dezen, als volgt; onderconditienogtans,datindien devoorfzHee-
ren Weesmeelleren , over de executie van defelve ofte afiderzints

eenige zwarigheden mogten refcontreren, dezelve nietwes zullen

mogen doen ofte ondernemen, als met voorgaendecommunicatie
van Heeren Burgemeefteren.

Volfit de voorfz g-earrefleerde AMPLIATIE*

"„ Zoo wanneer bevonden werd, dat by Teftament of Codicille

„ van de ouders of andere nabeftaende, eenige Voogd of Voog-
„ den over haere minderjaerige eifgenamen Waren geordonneert

J, ende daer by uytdrukkelyk gedifponeert , dat de regeeringe van

„ haere Weeskinderen , ende adminiftratie van derzelver goede-

„ ren zullen blyven by dezelve, zonder dat den Staet of Inventaris

„ daervan overgelevert zal werden ter Weeskamer, zoo zullen in

„ dien gevalle de voornoemde aengeftelde Voogden, het zy Vader
„ of Moeder , of wle het 00k zoude mogen wezen , dewelke by

„ uitterfte wille alzoo zullen zyn geordonneert, gehouden zyn bin-

„ nen veerthiendagen,nadat de voornoemde uitterite wille tot hae-

„ re kennifle gekomen zal zyn, ter Weeskamer te leveren , om
„ aldaer geregiilreert ende bewaert te werden tot ontlaftinge van

„ Weesmeelleren , Extrai^t Autheniicq van alle zodanige Claufulen,

J, by dewelken invoegen als vooren , noopende de Voogdye is ge-

„ difponeert, ende dienvolgende de regeeringe en adminiftratie van

„ Wceskinderen perfoonen en goederen , mitsgaders het leveren

„ van Staet en Inventaris geordonneert is ende zulcx of de Wees-
„ kamer in 't geheel of ten deelen is uytgefloten ; voor welke Re-
„ giftrature ter Weeskamer zal werden betaelt,

„ Voor de fVeesmeeJieren twaelfftuyvers.

„ Voor den Secretaris twaelfjiuyvers.

„ En voor den Kamer-bewaerder vier Jittyvers,

„ Ende zullen wydcrs de ^^oogden 't voornoemde Extraft terka-

„ mer overleverende, gehouden wezcn aldaer te verklaeren , dat

„ zyluyden den laft van dc Voogdye hen by den overledene opge-

Cc 3 » legt.
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»

n

»

legr, hcbbcn aengenomen,op dat daer van mede regillratuure ter

plaetzeende ten eynde als vooren mag werdengedacn, tenkolltn

van dc Wceskinderen.

„ Ende zuUen ook geen Notariilen hen onderwinden mogen , te

treeden in eenige befoignes van Sterfhuyien of Eiffeniffcn, daer-

inne Weeskinderen of andere toezigt behoevende perfoonen deel-

pligtig zyn, ten zy dezelve alvoorens gebleken zy , dat de voor-

noemde VVeeskamer is uytgefloten, ende alzoo Voogden aenge-

lieJt zyn.

„ tnde ten eynde Weesmeefteren te beeter kennifle mogen he fa-

ben van 't afiterven , zoo zullen de begraefnis-Bidders gehouden
zyn, om de veerthien dagen ter Weeskamer te brengen een lylt

van alle de perzoonen, welke tot dien dage in Kerke of Kerk-
hoven alhier begraeven zyn, met den naem en woonltede vande
overleden. Aldus gearrelteert by de Weth dato als vooren.

» Accordeert met de voorfz Refolutic.

„ (was getekent,)

„ MICHIEL TEN HOVE.

NAAM-
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N A A M-L Y S T E

D E R

WEES-MEESTEREN
VAN

'sG %AV EN-HAG E.

Jacob Adriaenfz Stalpert.

CJaes Harmanfz.

1515-
Claes Willemfz.

Dirk Duym Janfz.

Jan Bruynfz.

I5i<5.

Claes Willemfz.

Gerrit Bruynfz , Froedfchap,

Claes Harmanfz.

15X .

Claes Harmanfz-

Dirk Duym Jaiilz.

Bertelmees Henricxz.

1518.

Arent Pieterfz.

Dirk Janfz Duyck.
Willem JacQbfz.

1519-
Arent Pieterfz.

Wiilem Jacobfz.

Warmbrecht Willemfz..

1520.

Arent Pieterfz.

Jan Bruynfz.

Warmbrecht Willemfz.

1521-

Willem Jacobfz.

Adriaen Jacobfz.

Willem Meefle.

1522.

Dirk Deym Janfz.

Jan Splinter Claefz.

Willem Franfz zonder Dank (a).

1523-

Dirk Deym Janfz.

Jan Ramaeker.
Willem MeelTen.

1524.

C <z ) De7,c liad vveinig tyds te vooren her Bailliufchap en Schout-ampt van den
Hage bedient: zic van hem in de lyftc dcr Bailliuwcn, fag. 35. en 36.

1480.

Jooft Willemfz.

Jan Duyker.

Jan Duycke.

Berthelmeus Pieterfz.

1482.

Jan van Naerden.

Pieter Gerritszoon.

Jan Duyl Gilliszoon.

1484-

Jan Huge.

1485-

Jan Duycke.
Mees Pieterfz.

Joofl: Willemfz.

1493-
Adriaen Michielfz.

Arent Pieterfz.

Jan van Montfort.

Cornells Hendrikfz Nachtegael.

1494.

Jan Huge.
Claes van Dam.
Adriaen Arentfz.

Cornells Zybrantfz.

Pieter Bertouw.

1499.
Pieter Baerte.

Claes de Milde.

Jacob Stalpert.

Joofl Willemfz.

1512.

Claes Willemfz.

Jacob Adriaenfz Stalpert , Oud-
Schepen.

Gerrit Bruynszoon.

1513-
Claes Willemfz.
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1524.

Jan Ramaeker.

Willcm Meeflcn.

WjUcm Franfz zonder Danck.

1525-

Arien Gerritfz.

Willem MecfTen.

Willem Franfz zonder Dank.

1526.

Arent Pieterfz.

Aricn Jacobfz.

Jan Ramaeker.

1527-
Pieter Pieterfz.

Adriaen Claefz de Milde.

Maerten Adriaenfz.

I528.--I530-

Huych Arentfz.

Philips Marcel is.

Martyn Adriaenfz.

1531-

Philips Marcelis.

Martyn Adriaenfz.

Cornelis Janfz van Montfo'rt.

I532--I533-

Cornelis Janfz van Montfort.

Gysbert Dirfz Cammaker.
Martyn Adriaenfz.

I534---I535-

Cornelis Janfz van Montfort.

Joris Jacobfz.

Martyn Adriaenfz.

I536---I537-

Cornelis Janfz van Montfoert.

Joris Jacobfz.

kors Pieterfz van der Beek.

1538-
Kors Pieterfz van der Beek.

Maerten Adriaenfz.

Mr. Jan Plumeon (b).

1539-
Kors Pieterfz van der Beek.

Mr. Jan Plumeon.

riillebrant Aelbrechtfz.

1540.--1541.

Mr. Jan Plumeon.
Hillebrant Aelbrechtfz.

Nicafuis Anthonifz van Flory.

1542.
Kors Pieterfz van der Beek.

Mr. Jan Plumeon.

Dirk van Leeuu^en.

1543-
Kors Pieterfz van der Beek.

Hillebrant Aelbrechtfz.

Mr. Jan Plumeon.

1544-
Kors Pieterfz van der Beek.

Mr. Michiel Claefz.

Mr. Jan Plumeon.

i545-

Kors Pieterfz van der Beek.

Mr. Jan Plumeon.

Otto van Malfen (c).

1546.
Mr. Jan Plumeon.
Mr. Michiel Claefz.

Otto van Malfen.

1547-
Mr. Michiel Claefz.

Otto van Malfen.

Mr. Arent Huygen.
I548.--I549-

Otto van Malfen.

Mr. Arent Huygen.
Cornelis Symonfz.

1550.
Otto van Malfen.

Cornelis Symonfz.
Willem van der Criep Pieterfz.

I55I---I553-

Otto van Malfen.

Willem van der Criep Pieterfz.

Kors Pieterfz van der Beek.

1554.-- 1 556.

Otto van Malfen.

Wil-

(^) Hy was tc gclyk Secretaris van den Hage, als tc zien is in de lyflederKlerc-

kcn , &c. nicdc hiervboren geplaatft ,
pag. 182.

(c) Dczc was Secretaris van den Hove van Holland, en maakce mitsdien zwaa-
righcid cm 't Wcesmecftcrfchap te aanvaardcn , uit vrcczc dat hy daardoor zoude
komcn tc verliczcn de Privilegicn en Vooircgtcn , den Suppocflcn van dcnzclvcn

Hove competcrcndc; Wcshalven het gemcldc Hof hem de volgcnde afte van »o»-

frejuditie vcrlccndc:

,, Alfoo onlangs leden by den Hove van Hollant geordineert es Otto van Malfen

„ Secretaris van'dcn felvcn Hove mcdc te wcfen Wccsmcefter van den Hage. SOE
,, ES 't y.clfde nochtans gcdaen op conditien en met cxprede voorwacrdcn , dat 't

„ fclfdc tot y;ccncn tydc Wefcn en fal
,
gcnomcn of gecrockcn wordcn tot prcjuditie

„ oftc vermiiuici-in;^c van de Vryhcyt denfch'en Otto van Malfen als Secretaris en

„ Suppoollvan dc-i Hove vocrfz competcrcndc, en dat hy dczclve zyne vryhcyt

„ fal hiyvcn behoudcnde en gcnictcndc, foe dat behocrt. Gcdaen in den Ha^eden
19. February xvc. xnv. (/?. Cttr. ) Gccxtrahecrt uit het cerfte Memor. van J.

van
Damyi/. 94. v.-rfo.
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Willem Pieterfz van der Crycp.

Jooft Jacobfz , Goudfmit.

Daniel Janfz, Secretaris van de H'^ecs-

kamer (d).

I557---I558-

Otto van Malfen.

Willem Pieterfz van der Cryep.

Dirk van Alkemade.

Dirk van Alkemade.

Pieter van Halmele.

Mr. Mattheus Vierlinck.

1563.--1564.

Dirk van Alkemade.

Mr. Mattheus Fierlinck.

Dirk van der Moele.

1565-

Mr. Mattheus Fierlinck.

Philips \'an Uytvvyk , Secretaris

's Hoofs van Holland.

Claes van Dam.
1566.

Mr. Mattheus Fierlilick.

Mr. Jacob Bel.

Mr. Jan Purtyck, Extraordinaris Secre-

taris van den Hove.

1567.--1568.

Mr. Mattheus Fierlinck.

Mr. Jacob Bel.

Mr. Jooft van Dam.
1569.

Mr. Mattheus Fierlinck.

Mr. Jooft van Dam.
Gerrit Allertfz.

1570.

Jooft van Dam , Secretaris 's Hoofs

van Holland.

Gerrit Allertfz.

•Claes van Dam.
1571.-1572.

Jooft van Dam.
Jacob Willemfz van Doi'p.

Jan Janfz Hemelaer.

Z3'« gcen Wcesmeefters gejielt geweejl
,

overmits den fxiji die in Holland was.

1574-

Mr. Auguftyn van Teylingen.
.

Dirk Pacuw.

Barent Janlz.

1375--I57^-
Huge de Groot

,
(e) Secretaris

's Hoofs van Holland.

Chriftoffel Cornelis van Mierop.

Vrederik Vrederixz , Lakenkooper.

i577---i578.

Huge de Groot.

Mr. Jan van Treflong.

Jacob Willemfz van Dorp.

1579-
Huge de Groot.

Mr. Jan van Treflong^

Adriaen Willemfz van der Cryep,

1580.
Huge de Groot.

Joeft Jacobfz van Hogenhouck.
Adriaen Screvelfz.

1581.
Huge de Groot.

Joeft Jacobfz van Hogenhouck <

Frederik Vrederikfz,

1582.

Joeft Jadobfz van Hogenhouck.
Pieter Janfz Kinderen.

Ludolf Michielfz.

1583-
Pieter Janfz Kinderen.

Ludolf Michielfz.

Dammas Goudt.

1584-
Pieter Janfz Kinderen*

Hendrick Janfz.

Jan Cornelifz Colyn.

1585-
Pieter Janfz Kinderen.

Vrederik Vrederikfz van Elburg.

Willem van Berendrecht.

1586.

Pieter Janfz Kinderen.

Willem van Berendrecht.

Jacob Cornelifz, in de fVildeman,

1587-
Pieter Janfz Kinderen.

Willem van Berendrecht.

Henrick Janfz.

1588.

Willem van Berendrecht.

Cornelis van Blyenburgh.

Pieter van Treflong.

1589-

Pieter Janfz Kinderen.

Cor-

(d^ Vermelt in twee Cuftumenvan den Hage No. xxrii. p/r^. 23. ch r,xxxiv.

fag. 69. werdendc in de eeritgemclde Coftume van den jaarc 1554. medc gcnoemr
Cornells van Aukcn , thafis Schepcn en eertyds Weesmecfter van de» Hage , die egtcr ill

dczc lyft nier gevonJcii wcrd.

( <• ) Zyn naam was eigentlyk Hugues de Groote , en was con Vl:(minger. Hy wicrd
in ij-to- Secretaris Surpcrnumerair van den Hove van Holland.
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Cornells van Blycnburgli.

Pietcr van Trcllong.

1590- (/)•

Pieter Janfz Kindercn.

Cornells van Blyenbiirgh.

Anthonis van Cats , Uud-Schepen.

1591-

Frederik van Aclburg,

Cornelis van Biyenburg.

Hendrik Janfz Nobel.

1592.

Frederik van Aelburg.

Willem van Berendrecht.

Johan van Rimere.

1593-
Willem van Berendrecht.

Johan van Rimere.

Cornelis Wielant.

1594-
Willem van Berendrecht-

Jacob de Jonge.

DominicLis Boot.

i595---i59<5.

Johan van Rimere.

Dominicus Boot.

Guerard Qiiirynfz (g).

159?-

Johan van Rimere.
Guerard Qiiirynrz.

Thomas Caffiopyn.

1598.

Johan van Rimere.
Thomas Caffiopyn.

Adriaen Screvelf/5.

1599-
Adriaen Screvelfz.

Tliomas Caffiopyn.

Jacob Cornelifz , in de wilde zee.

1600.

Thomas Caffiopyn.

Jacob dc Jonge.

Jan Janfz Cocq , Oud-Schepen.

i6or.

Jacob de Jonge.

Jan Janfz Cocq,

Guerard Qiiirynfz.

1602.

Jacob de Jonge.
Guerard Quirynfz.

Jan Janfz Cocq.

Mr,

1603.

Jacob de Jonge.

licndrik Mocns.

Jan Qiiartelaer.

1 604.-- 1 606.

Jacob de Jonge.

Hcndrik Moons.
Adriaen Screvelfz.

1607.

Jacob de Jonge.

Hendrik Moons.
Cornelis Jacobfz van Wouw.

1608.

Hendrik Moons.
Jacob Cornelifz , in de mlde zee.

Pieter van Treflong.

1609.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Hendrik Moons.
Jacob de Jonge van Baertwyk-

1610.--1613.

Jacob de Jonge.
Hendrik Moons.
Jan Janfz Wolf

1614.

Jacob de Jonge.
Hendrik Moons.
Jacob Dircxz van Ceulen.

1615.--i6i6.

Jacob Dircxz van Ceulen.

Jacob Cornelifz van Wouw.
Govert Jacobfz van Duynen.

1617.

Jan Janfz Cocq.

Cornelis Jacobfz van Wouw.
Jan Hendrikfz Nobel.

1618.

Jan Janfz Cocq.
Cornelis Jacobfz van Wouw.
Claes Cornelifz.

1619.-1620.
Cornelis Jacobfz van Wouw.
Leonard Retting.

Francois van Geesdorp.

1621.

Cornelis Jacobfz van Wouw.
Francois van Geesdorp.
Salomon Michielfz Soetens.

1622.

Cornelis Jacobfz van Wouw.
Francois van Geesdorp.

Mr.

(/) Onder een requcft by Weesmeeftcren aan dc Magiflraat van den Hagcgepre-
fcnteert in Mei 1590. om tc hebbcn gclykc wcddc als Schepenen , vind men dc vol-
gcndenaamen, Biyenburg., S/>linter, A. Cats, zie hiervooren />^^. 206.

C^) In een oiide Coftuim van den Hagc
,
gedagtekcnc den irt. Scptcmb. 1602.,

vind men hem ^Qnocvar. Geurandt Genrynfz, en gctituleert oud-BurgemeeJler van den
Hage en jcgcnwoordig Weesmeefler. Zyn naam is eigentlyk Everart Quiry»jz.
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Mr. Louis van Kinfchot.

1623.--1625.

Cornells Jacobfz van Womv.
Mr. Louis van Kinfcliot.

Jan Claefz Splinter.

1626.

Mr. Louis van Kinfchot.

Jan Janfz Cocq , oud-Burgemt.

Mr. "Adriaen van Aflendelft.

1627.-1632.

Jan Janfz Cocq.

Mr. Adriaen van Aflendelft*

Michiel de Willem.

1633.--1636.

Jan Janfz Cocq.

Michiel de Willem.

Francois van Geesdorp^

1 637.--^! 638.

Francois van Geesdorp.

Michiel de Willem.

Pieter Stalpert van der Wielc.

1639.

Francois van Geesdorp.

Michiel de Willemt

Nicafius Hanneman , Burgemvi

1640.--1642.

Francois van Geesdorp.

Michiel de Willem.

Aelbert Bofch , md-Biirgemr,

1643.--1645.

Francois van Geesdorp.
Michiel de Willem.

Johan van Wouw.
1646.

Francois van Geesdorp.
Michiel de Willem.

Mr. Willem van der Goes.

1647.

Francois van Geesdorp^
Michiel de Willem.

Mr. Maximiliaen van Bekerke.

1648.

Francois van Geesdorp.
Mr. Maximiliaen van Bekerke.

Bartholomeus Bofch.

1649.

Francois van Geesdorp.
Mr. Maximiliaen van Bekerke.

Aelbert Bofch.

1650.--1652.

Aelbert Bofch.

Mr. Maximiliaen van Bekerke-
Mr. Willem van der Does.

1653-

Cornells Jacobfz van Wouw.
Mr. Maximiliaen van Bekerke.
Mr. Willem van der Does.

1654.
Mr. Johan Hailing, oud-Biirgemr.

Mr. Willem van der Does , oud-ScbepOh

Mr. Maximiliaen van Bekerke.

1655-

Cornells Jacobfz van WouWi
Mr. Maximiliaen van Bekerke.

Thomas Cletcher.

1656.

Cornells Jacobfz van Wouw.
Mr. Maximiliaen van Bekerke.

Cornells Splinter.

1657-

Cornells Jacobfz van WouWi
Mr. Maximiliaen van Bekerke.

Dirk van der Lilfe.

1658.

Cornelis Jacobfz van Wouw.
Johan van der Houve.

Mr. Johan van Banchem^

1659.
Mr. Jacob van der Does.
Mr. Nikolaes van Rhyn.

Johan Maes.
1660.

Mr. Nicolaes van Rhyn.
Johan Maes.

Mr. Johan van Hove.
1661.

Mr. Nicolaes van Rhyn.
Cornelis Couwenburg van Beloisi

Mr. Nikolaes van der Haer.

1662.

Mr. Nicolaes van Rhyn.
Corn. Couwenburg van Beloys*

Johan Maes.
1663.

Mr. Nicolaes van Rhyn.
Corn. Couwenburg van Beloys.

Dr. Johan van den Hove.
Mr. Ewout Brandt.

1664,

Mr. Nicolaes van Rhyn.
Corn. Couwenburg van Beloys*

Willem Donker.
Pieter van Groenevelc.

1665.

Mr. Nicolaes van Rhyn.
Corn. Couwenburg van Beloys-

Pieter van Groenevelt.

Johan Maes.

1666.

Mr. Nicolaes van Rhyn.
Corn. Couwenburg van Beloys.

Dr. Johan van den Hove.
Mr. Ewout Brandt.

1667.

Mr. Nicolaes van Rhyn.

'Dd 7. Corn.
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Corn. Coiiwenburg van Beloys.

Dr. Johan van den Hove.

WilJem Donker.
1668.--1669.

Mr. Nicolaes van Rhyn.

Corn. Couwenburch van Beloys.

])r. Johan van den Hove.

Mr. Nicaiius van Zoutelande.

1670.

Dr. Johan van den Hove.

Mr. Nicafius van Zoutelande.

Mr. Johan van Duinen , oiid-Burgemr.

1671.

Mr. Pieter Scalpert van der Wiele.

Mr. Johan van Zoutelande.

Simon Brandt.

1672.

Mr. Johan Hailing.

Simon Brandt.

Mr. Engelbert Graswinkel

1673-
Simon Brandt.

Mr. Engelbert Graswinkel.

Mr. Gafpar van der Haar.

1674.--1675.

Simon Brandt.

Mr. Gafpar van der Haef.

Mr. Adriaen Houttuyn.

1676.

Simon Brandt.

Mr. Gafpar van der Haer.
Mr. Hendrik Pots.

1677.--1680.

Simon Brandt.

^Ir. Hendrik Pots.

Marcellus Bruyneflieyn.

i68i.--i683.

Mr. Hendrik Pots.

Marcellus Bruynelleyn.

Mr. Jacob van Wouw.
1684-

Marcellus Briiynefleyn.

3Mr. Jacob van Wouw.
Francois Louis van der Wiele.

1685.-1689.
Mr. Jacob van Wouw.

1^'rancois Louis van der Wiele.
Mr. Dirk de Cocq van Nerynen.

1690.--1692.

JMr. Jacob van Wouw.
]Mr. Dirk de Cocq \3X\ Nerynen.

Herbert Comans.

Jacob Bofch, Secrctaris.

1 69 3.-1 694.

Mr. Dirk de Cucq van Nerynen.

Herbert Comans.

Mr. Hendrik Pots.

1695.--1696.

Mr. Hendrik Pots.

Herbert Comans.

Mr. Johan Emants.

1697.

Herbert Comans.
Mr. Johan Emants.

Mr. Adriaen van SpierinxhoucL

1698.--1707.

Herbert Comans.
Mr. Johan Emants.

Marcellus Bruynefleyn , oud-Sche^

pen.

1708.

Herbert Comans.
Mr. Johan Emants.

1709.--1712.

Herbert Comans.
Mr. |ohan Emants , EJfayeu^ GemiiKL
Mr. Pieter van Wouw.

Nikolaes van der Beek.

Mr. Pieter Brandt , Secrctaris.

1713--1719.

Mr. Johan Emants.

Mr. Pieter van Wouw.
Nicolaes van der Beek , obiit.

1720.-1732.

Mr. Johan Emants , doed afjtatid hi

Febr. 1733.
Mr. Pieter van Wouw.
Mr. Govert van Perfyn.

Aiithony Pieterfon, Seoetarisii^i,,

I733---I737-

Mr. Pieter van Wouw, doed afftand'ut

Maart 1737.
Mr. Govert van Perfyn.

Mr. Johan Daniel Ruymvek , o-vcrl

den 21. Maart 1737.
Mr. Marcellus Emants.

1737.--17. .

.

Mr. Govert van Perfyn*

Mr. jNlarcellus Emants.
Mr. Pieter van Wouw.

XXXIII.
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XXXIII. HOOFTSTUK.

^an bet zegel van *sGravenhage, m de zegelinge aldaari

mitsgaders van bet wapen derzehe Jlede.

A L wei ligt, met den eerften opflag , eenigen on-
zer Leezers vreemd konnen voorkomen , dat wy
fchynen een geheel Hoofdftuk te willen geven aan

eene zaak, welke zy millchien denken zouden op
eene bladzyde te konnen plaatzen. Maar wy hou-
den ons verzekert, datze zoo niet zullen oordee-

len, wien bekend is 't gewigt der zegelingen, zedert zeven en agt

honderd jaaren herwaarts. Om dat 'er in die tyden, buiten de zoo
genaamde Geeltelyken, weinige waren, die flegts hunnen naam
konden fchi-yven; fproot het daaruit, dat genoegzaam alleAmpre-

naaren j die de pen moeiten voeren^ Geeftelyke perzoonen waren,

als Cancellers, Griffiers . Clerken, namaals genoemt Secretarijfen

,

dat men nu , om quanzuis zuiver Duitfcn te gebruiken, Geheim-

fchryvers vertaak ; maar dat daarentegen de Zegelaars of zegelbe-

waardersi juift geene Geeftelyken waren, en dat ampt (fchoon al

vecl gelaaten aan den Canceller,) ook wel was in handen van hooge
werreldlyke Stands-perzoonen , die mede waren van den Raadeder
Vorlten. Men begrypt ook ligt, dat in die tyden, waarin de zoo-

genaamde Ridderfchap, boven maate en buiten rede, in top van
cere wierd opgevyzelt , ten dien opzigte iets zonderlings heeft kon-
nen inkruipeiii Waarom men ook vind , dat die affchriften van de
oorfponkelyke Charters van Giften, van Hantveden, en andere
gewigtige handelingen, die men dugte , dat door toevallen zouden
konnen verloorcn gaan, Vidimus genaamt, om dat die de affchrift

verleent, gewoon iste betuigen, dat hy zelf die gezien en geleezen
heeft , niet alleen door CoUegien en Mngillraaten , maar ook door
Geellelyken of Ridders gegeven wierden, met aanhegting, of zom-
tyds met opdrukking van hun zegel \ en met meer of min naaukeu-
rige befchryvinge van het zegel, 't geen aan de afte , waar van het

Vidimus verleent wierd, gehangen, of daarop gedrukt was, 'tgeen

Zedert op qiiara. En waarby het in opzigte van groote Heeren

,

Sraatcn of nwgtige Iteden in het vervolg niet blecf

Maar gelyk het aanhangcn of ook het opdrukken van een zegel,

op verre na zoo zeker niet bewyft, dat die geene, wiens zegel aan
een handeling gevonden werd , by het verlyden vande adeistegen-
woordig gewecft; en groote Vorftcn cgter hunne zegels, die, 't

zy van goud, "'t zy \an zilver, of van lood, vry zvvaar waren ; niet

altoos konden byzig hcbben, vend men ook uit, buiten dat eigent-

lyke van ouds gebruikte zegel , waaraan de naam van 't groot zegel

T> d i
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hcbbcn
insgclyks

verfchei-

kleefde , anderc zoorten van zegcls in te voeren. Des had men eeri

heimelyk zegel , een zegel ten zaaken , een kleiu segel olfignet , cott-

tra- dat is tegen-zcgel , een z-egel tot de Leenen , anders Leen-zegel , ge-

noemt, en een Cachet. Die in onderlchcidenc gelcgentheden , en

geenzints met eenerlei inzigt gebruiia wierden.

Tervvyl die vindingen, uit noodzaakelykheid ten deele, totvoor-

kominge van ondeivondene vervaUchingen ; ten deele uit ver-

waantheid, opquamen: namen ook mindere Vorften Zegels aaij;

niet om hunne Eplflelen oi Zendbrieven , daar mede toe te zegelen,

(welk gebruik over-oud, en met een zegekje van geringen omtrek
gefchiedende , geen onderwerp is van onze nafpeuringe

:
) maar om

insgelyks hunne openbaare handelingen door het aanhangen hunner

zegelen beftendig te maken. Onze Hollandfche Graaven vergaten

zig zelf daarin mede niet. Zy hebben zoo vvel als andere , zegels

gebruikt en doen hangen aan de door hen verleende Handveilen

,

Uitgiften van Leenen, enz: . Zy gebruikten ook een {d) Zegelaar,

of gelykze zomtyds fpraaken, een die onzen zegel op dezen tyd be-

waart. Te met quam 'er ook een geheim , een Contre-zegel by. En
de gewoonte van 't een oft ander zegel te gebruiken, is alommc
zoo llandvaftig in zwang geraakt, dat het uitgelevert heeft een wig-

tig onderzoek voor de Regcsgeleerden , of een Wet wel kragt zou-

de hebben, omden onderdaan teverbinden, indien dezelve niet met

des Voriten zegel bekragtigt ware. Tot zoo verre, dat de geleer-

de Merula (^) dien aangaande zegt: „ Dat de Co£lume in deze

„ Landen zig zulks is toedragende , dat men des Princen Ediften

„*^een geloof en geeft , ten zy die inet zynen zegele zyn bevelligt.

Die en meer andere omftandigheden , de oudheden onzesVader-

lands, in opzigt van de zegelingen, betreftende, zouden wy uit

Hollandfche Charters nader en uitvoeriger konnen aanvvyzen, als

tot nog toe , voor zoo veel ons bekend is , eenig Hollander gedaan

heeft. Dan dewyl zulks ons te verre zoude doen treden buitcn

'sGraven-Hage, keeren wy daar toe, (r)

Vooraf dient evenwel nog gelet, dat, gelykde Vorften verfchei-

de zoorten van zegels, 't ecne voor, 't ander na in trein gebragt

hebben, zoo ook de Steden onderfcheidenc zegelen hebben aange-

nomen.

(a) Tot bewys zullen wy bybrengen dc a£le, waarby Hertog Jan van Beye-

ren , Heere Heiidrik Nothalfl , beveftigt in 't Treforierfchap van Holland en Zee-
land , luidende het begin en Hot vcrkort in dezer vocge

:

„ JOHAN &c: doen condt alien luden , want onfe getruwe Heer Hemic

,. Nothaljl Heer tot Wernberge onfen Bifdom in Neder-Beyeren en Treforier

„ van Hollant en van Zeelant by onfen en ons gemeyns Raits van Hollant en

„ van Zeelant goetduncken aengenomen heeft den lall en faken van onfen Trc-

„ forien van Hollant en van Zeelant te bewaeren , foo hebben wy hem daer-

„ om gemcchtigt . Ende want onfe getruwe voirfz onfe zegel op

„ defe tyt felve te bewaren heeft , foo hebben wy dairomme defen brief van onfer

„ rechter wetentheyt doen befegelen mit onfen fegele , en hebben mit ons felfs

„ handt daerom defen brief getekent , Gegeven in den Hage op ten leflen

J, dach van Augufto in 't jaer ons Heeren x 1 1 1 1 c. en twyntich.
(b^ Manier van Procederen Lib. i. tit: iv. Cap. 2. Num: 46.
(c) Die luft heeft om van deze floife breeder beriqt te hebben, zal zyn ge-

riocgen konnen vinden in de geleerde werken van Theodorns Hoepingus de ju-

re figilloritm prifco et novo , in 4to. , en Joan Michael Heinecciiis in zyn Syntagma
df Siglllis, in fol. en andere meer.
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nomen. Waarontrent men zal konnen M'aarnemen, dat veeleaan denor-

Zee of aan eene groote riviei-e gelcgene , een Scheepje en daarin of ^^y^ ^^'

geene of wcl een of twee beltierders, gelyk in de oude zegelen bmikt.''"

van Lubeck, Amfterdam, (^) Medenblick, enz., te zien is; en

veele andere binnen 'sLands gclegene een Kalleel, Burch ofpoorr,

toe beeldenis op haare zegelen gebruikten. Waarvan de Steden

Doidregt, (wy meenen hier het oude wapen van Dordregt,}

Alkmaar, Middelburg, Delf, Rotterdam enz , de bewyzen uitle-

Veren,

Die zegels hadden in de Steden infgelyks niet eenerlei gebruik ,
{3°^°^'

ook niet een cenpaarige benaaminge. Dus vonden we in een oude daarvan

Keure der Stad Dordregt , met de hand gefchreven , van den jaare '" ^'^'^

1385-. vermeld het groot zegel dier Stad. In i5'99. {e) het zegel |^f^*''
vanverbande derzelve Insgelyks in opzigt der Stad Amlterdam, ook ee-

(f) op 't Jaar 1413. het groot zegel. Welken aangaande aldaar in noemc

't jaar 1494.. gekeurt, {g) wierd, „ dat men van doe voortaen ^^t z.egel

„ niet gebruiken en zoude V Groot Zegely genoemt het zegel van
Yalde."'

„ verbande dier Stede, t' en zy dat het gefchiedde, by wete, wil-

„ le en confent van de xxxvi. of van de meelteileinmenvandien.
Diergelyke aanmerkingen zoude men konnen opgeven van de

Secreetet dat is, de gehelme zegels \ maar het voorige verftrekke

flegts ten voorbeelde.

't Allergebruikkelykfle zegel in de Steden, is het geen genoemt
JJ"^^

werd Ad Caujas ofTen zaakejiy by de Schepens-kameren voormaals bruikte

gehangen aan haare opene brieven. Dog de opfchriften derzelve indeSte-

drukken zulks niet altoos uit. iT/.iri.

Hoe het nu met dat alles m de eerfte tyden in s Graven-Hage ge- d. i. ten

legen zy geweeil , hebben wy wel niet konnen uitvinden j nog ook , zaake».

of aan de Regeerders een vaft wapen en zegel by gunite gegeven .^^'^, ';^'.'"

zy , dan of de Magillraat zelf een wapen en zegel aangenomen heb-
\l^ ^^f^

bende, daarin vervolgens , na welgevallen, veranderingen hebbege- alles in

maakt. Maar dit is ons uit de egte llukken, die wy zoo in het '^^'?:

voorgaande, als in dit Dee) te voorfchyn hebben gebragt, kennelyk ^g"'^^!

gewerden, dat de Schepenen alhier op tvveederlei wyze de Adens, ter.'

die voor hen verleden wierden, bezegelden. Te weeten, eens- DeSche-
deels met de eige zegelen der Schepenen, datze dan ook uitdrukten :

penen al-

andersdeels met een gemeen zegely met het zegel ten zaaken-, met
gcn'^op^

het groot zegel-, enz , 't geen insgelyks met zoo veele woorden tweeder-

wierd ter neder geftelt. ^^i ^^y^^

Wy gaan ten dien opzigte voorby de uitinge, welke voorkomt
x^.^^^'^'

in het einde van de belofte, gedaan in den jaare dertien honderd of met
elf hunne ei-

(^) Dog uit de veranderingen, die van tyd tot tyd gemaakt zynin het zegel

der Stad Amflerdam , te vinden by Commelin in zyne Befchr.* der gem: Stad

,

derde Boek 1. dcel bl 178- envolgende, is klaar, datde Regeerders der Steden

zig aan de form der oude zegels niet al te naauw gebonden , maar dezeh^e ver-

fraait hebben
, gelyk men by voortgang van tyden de gebouwen doet. Dit zal

het vervolg ook nopende 't zegel van 's Gravenhage uitwyzen.

(«) Onder de Handv. van Amfl: pag. 164.

(f) Handv. van Amft: pag. 19. col 2.

(g) Handv. pag. igj. col. i. No. 2.
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en die gemecne Schepenen in die felve Stede, in deze woorden, dejen

brief bejegelt mit onfen zeghelen. Want die woorden gefchreven

zynde in een tyd, waarin men veel onzckerheids vind, nopendede

uitdrukkingen tulfchen het enkel en lict meerder getal, laaten ook
tvvyffelagtig, ofaldaar van de eige zegelen der geenen, die overde

belofte Itondcn, gefproken weid, of wel van een algemcen zegel

der Schepenen ; hoevvel het ecrlle ons natuurlyklt voorkomt. Maar
men vind in een brief (/), verleden voor Schepenen in den Hage,
op Mei dag des jaars dertien honderd zeftien , waar by iemand zig

verbind jaarlyks zekere fomme te betalen , gebruikt de uitdruk^

kinge bezegelt mit onfen zegele < dog zoo geftelt, dat, hoe zcerhet

aldaar mede fchynt aan te komen op het begrip der woorden onfin

zegele, egter zulks niet anders als van een gemeen zegel der plaat-

ze, kan werden opgenomen. In dat zelve jaar niettemin vindenvre

zekere gifte {k ' van eenen Wilhelmus de Brawoude Clericus dicius

de Anglia; in welke hy bid, dat den Graave, en ook Schout, Sche-
penen, Geregt en de geheele Gemeenfchap van den Hage, die gif-

te mede wilden ondertekenen , 't geen die Graaf gewillig dede, en
ook aan den J^chout, Schepenen, enz. van den Hage toeliet zulks

nevens hem (zeker geen geringe eer!) te mogen doenj in vvelker

einde Schout, Schepenen enz. duidelyk gewagen van hunne eigene

zegelen , ytgilla propria Waarmede wy dan getoont hebben , dat

in dien vroc^gen tyd het een en ander plaats had.

Maar eer we verder gaan, zal het niet ondienftig zynte voorko-
men eene bedenkinge, welke iemand zoude konnen maken; waa-
rom wy zoo naaukeurig zoeken op te fpcuren, hoe te dien tyde
juifl: in den Hage gezegelt wierd. Want daar toe dienen twee re-

denen. Eerft, om daaruit af te nemen, of 'sGraven-Hage, zoo
kort na dat aldaar een Gemeenfchap gezetelt Avas, ook al een wa-
pen en zegel van den Graave bekomen hadde. Want fchoon men
den oorfpronk van de Wapenen veeler Stcden niet en weet; zoo
weet men egter, dat veele Steden, Dorpen en Gemeenfchappen
haare wapenen van de Graaven, de Heeren Staaten, of zelfs van
den Hove van Holland, op verzoek of anderzints erlangc hebben.
Want, om daarvan HoUandfche bewyzen by te brengen, het Hof
verleende in den jaare zeltien hondeid elfaan de JVieringer-Waard,
zulks verzoekende , een wapen en zegel , (/) met authorifatie, om
dat in voorvallende gelegentheden te gebruiken. Insgelyks in zef-

tien honderd twaalf aan T>ykgraafcn Heemraadeu van de Beemfter.
(jn) Vervolgens ook aan de Schcrmcr. fn) En nog in den jaare

zeflien honderd een en vccrtig aan V Grave/and. (^o) Welke gifte

van

(/j) Zie ons eerfle dee! ;)i7^. 832. Litt. Y.
(/) Zie dezen brief in 't geheel hiervooren xxix. Hooftft. fag: 72.

(^) Aangehaalt hiervooren pflj^: 56 en 73.

(/) Waarvan de afcekeninge te vinden is in het derde Memor: van den Grif-
ficr Diiyk, fob 27.

(?«) Befchrevcn Ibidem fnl 132.
( n ) Zesde Memor. van Criep

, fol 252.

(0) Eerfle Memor. van Roljand
,
/o/. 191.
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van vvapcns en zegels door de Souvereinen gedaan; of 00k, gelyk

nit die vveetens-vvaardige voorbeelden ontwyfelbaar is, door den

Hove van Holland, uitlevert een blykelyke beveftiginge van zulk

cene Getneenf'chap i welke anderzints na verloop van eeuwen, in

opzigt dcr beginzelen, vecl eer uit een gedogen moetvverden opge-

maakt, alsze uit eene goedkeuringe kan vverden getoont. Tot dat

naderhand door Handvellen aan dezelve vergunt, mcldingen van

dezelve byde Souvereinen gemaakt, en andere blyken meer, ook

van uitgedrukte goedkeuringen overvloedige bewyzen voorkomen.

Ten tweeden verdienc zyne oplettentheid , wanneer men in den

jaare dertien honderd elf, dertien honderd zedien , enz. gefproo-

ken vind van zegelcn , die wezen zouden de eige zegelen van de
perzoonen, die in die tydenhet Schepen-ampt in 'sGraven-hagebe-

kleedden. Want het is zeker, dat te dien tyde zeer veele gemee-
ne luiden, ja verre de meefle, geen zegel hadden; en wanneer zy

eenige Afte zouden verlyden, die, na gewoonte, bezegelt moelt
werden, dat ze als dan gedwongen waren andere tegenvvoordige

van hooger qualiteit te verzoeken , om zulke brieven over hen te

wtllen bezegelen-, dat is, voor hen, wcgens hen. W'aar van een

voorbeeld, betrekkelyk tot den jaare veertien honderd een en dertig

in ons eerfte Deel bladzyde 315". te vinden is. En daar van zoude
men eene groote menigte gevallen te voorfchyn konnen brengen.

(/) Dog 't geen verder gaat, dat gebrek had ook plaats in opzigt

van Luiden van qualiteit en adelyke geboorte. Zoo had Laurens
lan Cats, zoon van fVolfaert , \^q) die een zoon was van Laurens
van Cats, bygenaamt de Ryke, een zeer vermogend Heer , nog in

veertien honderd zeven en zeflig geen zegel , wanneer hy nevens
zynen ouder broeder Anthoms , ftond over de huwelykfche voor-
waarden van hunne zulter Maria, met Heer Arent van Zweeten,
Ridder, Heere tot Lyenburg;zulks gemelde zyn broeder Anthonis
voor hem zegelen moelte. (r) Zoo verzogt ook Jacob van Borjfe^
len, zoon van Adriaan van Borjfelen, Heer van Brugdam, van Du-
veland , &c., (^s) want ic, zegt hy, op deze tyt zelve ghene zegel

en hebbe, zyne moeder, om in den jaare veertien honderd veertig

voor hem te zegelen.

Zoo was 't ook gelegen met de Gemeenfchappen zelve. Dus
hingen in den jaare dertien honderd twee en vyftig een Burgemee-
Iter en verfcheide Schepenen der Stede Emmenejfe, hunne eige ze-
gelen aan een handeling, welke zy van Stede wege aangingen, met
byvoeginge van deze rede, „ want wy nu geene Stadts fegel inonfe

„ Stadt van Emmentf]e voirfeyt en hebben. (^t) Dog zy hadden 'er

een in dertien honderd zeven en vyftig, zeggende in eenen brief

van dat jaar; „ In oirconde des briefs befegelt mit onfer Stats zegel.

(^') En zie hier een voorbeeld, dat nog verder gaat, te weeten,
dat
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(p^ Handv. van Kyw]. pag. 199 in fin. van 1475.^^5. 201. van 1495. enz.

(5) Zie S. van Leeuw. Bat Ilhiftr. pag. 901.
(r^ Zie de Huwel. Voorw. ibid. pag. 911. Lift. L.
(s) Zie by Anth. Match, in Prcefat. Libmwn iii.etiv.de Nobilitate pag: penult.

it) Zie de afte by Am. MdXth. de Jure gladii Cap. xix. pag. 327., 328.
(u) Ibid. pag. 327. alwaar de afcekeninge te zien is.

//. "Dee/, £ g
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dat geheele gedeclte vnn Vlaanderen , 't geen Het Vrye gcnoemt

wcid , had lang na veerticn honderd nog gecn gcmeen zegel , uit-

Avyzens het begin en Hot vaneene ade, dus luidende {w)\ „ A tons

„ ccnlx, qui ces frefentes Lettres verront on orront y Bourgmaiftresy

„ Advoe , Efihevins & Confeil des Villes de Gaud > dc Bru-

„ <i^cs ^ d'Tpe, G? du Tcrroir du France, dnj^ais de Flandres fa-

„ Int. En in het Hot: „ En tesmoing de ce Nous avons ces prefen'

„ tcs Lettres fait feeller des feaulx aus caufes des desfnsdites Villes

„ de Gaud, de Bruges ^ dTpre, & de feel de Reverend Pere en

„ Dieu Monfeigneur I'Abbe de Seint Andreu le Bruges pour nous

„ du France ^VI NE VSONS TOINT 'DE SEEL
• „ COMMl) N. Faites t3 donnees le xvijme. jour dAouJi Ian de

„ grace mcccc. xv & vi. (.v). Dat is: „ Allen den geenen die

„ deze tegenwoordige letteren zullen zien of hooren,Burgemeefte-

„ ren, (y) Voogd, Schepenen en Raad der Steden Gend , Brug-

„ ge en Ypere, en van het Territoir van V Frye t Landevan Vlaan-

„ deren , falut. En het einde: „ In orixonde dezes hebben wy
„ deze tegenwoordige letteren doen bezegelen met de zegelen ten

J, zaaken der voornoemde Steden van Gend, Brugge en Ypere,

„ en met het zegel van den eerwaardigen Vader in Gode mynen Hee-
„ re den Abt van fint Andries by Brugge, voor ons van het Vrye.

„ DIE GEEN GEMEENEN ZEGEL EN GEBRUIKEN.
„ Gedaan en gegeven den zeventienden dag van Auguiti in 't jaar

„ der gratie m. cccc. xv, en vi.

Eerc Uit die aanmerkingen meenen wy te mogen opmaken , dat het een

'^de'c
^^^^ ^^ ^°°^ '^ Graven-Hage, al in dertien honderd elf te hebben ge-

voor had Schepenen , die met eige zegelen hunne aftens konden geftendi-
'& Graa. gen ; cn in dertien honderd zellien insgelyks te hebben gehad zulke
%<cn-Ha-

5;chepenen, en boven dien Gtn gemeen zegel voor het T>orp , gelyk

het doc nog zoo genoemc wierd. Wy zuUen nu voordragen 't geen

we dicnaangaande verder bevonden hebben.

^3*^°r"c-
^^ weeten , dat de Schepenen van 's Graven-Hage, fchoon ze in

bruiktcn <3eze of geene gelegentheid , eige zegelen mogen gebruikt hebben

,

dcSche- waarvan men de rede niet v/el kan opmaken, om dat dieHandelin-

h'^"^", S^'^ of Charters ons weinige in getal zyn voorgekomen ; egter door-

mcen'z.e- g'^us gcbruikt hcbbcn het gemeene Schepen-zegel van den Hage,
g>:l. in 't vervolg breeder te melden. Dit heeft geduurt tot den iaare

Zedeit vyfticn honderd ncgen, na 't welke nu en dan wel mede gevonden
wer-

(0)) By T. Rymer Acta^ Fccdcra £?("• Anglia torn. xi. fag. 146. prima cditmik.

( X ) In deze datcringc fcliynt cenige misllellinge , weJke men egter niet ver-

heteren kan , zonder bet oorfpronkelyke te zien.

(y) Het Franfch vvoord Adiioe, dat elders ^J'j«(e' gefchreven werd , komtvan
het Latyn Advocahts; en betekent eigentlyk dien Belchermer en Voorfbander,

die de Abdyen en Klooflers hadden, om hen tegens quaade menfchen te befcher-

men , en hunne Regten , nopende het tydelyke voor te flaan. Daarna zyn 00k
Schuts-Heeren van Steden Jdvouez genoemt. Eindelyk 00k zekere Magiftraa-

ten , die men naaft met Schouten zoude konnen overeenbrengen. Te Ypere
is ziilk cen Voogd , die met dertien Schepenen te regt zit. Zie Coftiimen al-

daar Riihrka I. Ait. 2. 3. 6. 8- als mede Menage DiSlion. Etymohg. Cafeneuve

Origin. Frmcoifes. Waarby men vooral kan voegen Du Cange Glojfar. medie ^
inf. Latinit. in voce Aovqcati Ecelefianm.
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werden brievcn gczegelt met hetgemeen zegel van den Hage (z);

maar in v^'elk jaar heeft plaats gegrepen , dat de twee Schepenen

,

die over de haiidelingen , 't zy van overdragten van vaite goederen

,

't zy over het geven van geregtelykc gctuigcniflcn onder ecde, en

andere diergelyKe, llonden, hunne eigene naamen hebben gellelt in

het hoofd der inltrumcnten , en dezelve yder met zyn zegel hebben

bekragtigr, laatende die tekenen door denSecretaris. Enditzelve

gebruik duurt huiden ten dage nog.

Maar vvanneer zaaken wierden verrigt door het geheeleGeregt,

ofimmers door de Schepen-bank in het algcmeen, gelyk onder an-

deren daartoe behoort het verleenen van Certiticatien wegens Cof-

tumen in deze plaats loop hebbende, het fchryven vanbefloteMif-
/iven, enz. ; vind men, datze het gemeen zegel van den Hage heb-

ben blyven gebruiken (a). Gelyk het 00k niet wel anderszvn kan
ontrent zaaken , die by alle de Schepenen , of zoo veele als 'er dan
tegenvvoordig waren, verrigt moeiten worden, Colk^ialiter.

Wyders Itaat nog aan te merken, dat wel den m'eelien tyd al^

leen genoemt werd (^) het gemeen zegel van den Hage ^ of (f ),

onfen gemecnen zegel van den Hage , dog dat 00k nu en dan vvierd

uitgedrukt, welk zegel het was, 't geen aangchangen , of wel op-

gedrukt wierd; nafnentlyk (^}, V gemeen zegel ten zaaken lian den

Hage, enz.

De zegels nu van 's Graven-Hage , die wy gezien hebben , too-

nenaan, dat de Magiib-aat, by vernieuvvinge van het zegel, ook
daarin merkelyke veranderinge heeft gertiaakt , gelyk eenen yder

blyken kan uit de nevens-itaande plaat, vvaarin zoo naauk urig als

wy die met ernftige recommandatien en aanmaaningen hebben kon-

renbekomen, zyn afgebeeld alle die ons zyn voorgekomen , en
waarvan wy nu eenig beduid zullen geven.

In het algemeen zietmen , dat de beeldenis beflaat in een C^)
Kafteel of Burg, op de wyze der oude bouwingenmetgetandemuu-
ren. Dat uit dien Burg ryzen drie toorentjes, waarvan het middel-
Ile hooger is als de fw^e andere ; dog welke in twee zegels zeer

fpits oploopende, in alle de andere met ingefneden muurwerk uit-

gedrukt werden. Dat in zommige die Burg heeft venlters vaneene
ongemeene grootte , na proportie van 't gebouvv , welke venders in

andere merkelyk kleinder en pas zigtbaar zyn; en dat in de poort
hangt een valdeure, meer of min nedergelaaten. Dat eindelyk te

wederzyde van dien Burg llaat een boom ; waar door een Bofch
werd

(z) Hiervan kan men de bewyzen vinden in ons eerfte deel, van 1323. pag.

93. aanteken. (d) van 1328. pag. 78. litt. (x) van 1350. pag. 74. 1357. pag.

73- 1443; M?- 567. 1456. pag. 73. litt. (d) pag. 684. in de aantekeningen.

(a) Zie de blyken van dien in ons eerfte deel pag. 54. S5- zynde van den
jaare 1540. en in de Certificatien der Coftumen van den Hage, welke wy agter

<lic deel voegen , op veele plaatzen.

(b) Als Coftumen ;)a^. 17. 21. 23. 27. 28. 31- 35. 36. &c.
(c) Ibid. No. XI. pag. 17, ook wel , onfen gemecnen fegele , zonder van den

Hage te melden No. xli. pag. 37. en zie hiervooren pag. 224.
(d) Ibid. No. XV. pag. 19. No. xxv. pag. 26. No. xxxi. pag. 31. No.

XLv 111. pag. 41. en Num. txxxviii. en Lxxxix. pag. 72.

(f ) Zo befchryft het ook de Heer van Bleiswyk in, zyne Befcbr. der StadDelf,
pag. 282.

//. T>eel. Ee -i^
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werd verbeeld. De beekkniflen van die figuuren zyn tneer of min

wel gcmaakt m roaate van den tyd , waarin ze gedient hebben.

't Geen ons heeft gefcheenen bet oudUe te zyn, werd in de plaat

ook veitoont onder Num. I. Dit bebbenwe gevonden hangende

aan twee brieven, de eene van 1386. en de andere van 1395. Het

omfchrift , in letteren geflelt , die in de veertiende en vyftiende

ceuwen de CapHale oi groote letters waren, luid aldus:

SiGILLUM. SCABINORUM. DE HAGA.
ZEGEL DER SCHEPENEN VAN DEN HAGE.

\ Geen ons daaraan volgende in ouderdomisvoorgekomen, werd
\^erbeeld onder Ko. 2. en het geen wy in dien zelven omtrek van

tyd ontmoet hebben, onder No. 3-, fchynende het een te zyn ge-

weell; het groot , het ander V klein zegel. Beide zagen wy mede
hangen aan zeer oude Schepenen-brieven, zonder dat W7 egter als

nu precis durven bepaalen , welk van beide wy aan de oudlle brie-

ven gczien hebben ; ook hebbenwe in eenen tyd , datwe nog niet

en dagten dit werk in het ligt te geven , juilt niet aangetekent de
jaaren van yderen brief, dien we wel voor oogen gehad hebben.

Nicttemin om aan de naaukeurigheid van de Liefhcbbers dezer na-

fpeuiingen, zoo veel ons thans nog mogelyk is, te voldoen,konnen
we zeggen , dat het grootfte, onder No. 1.. vertoont, hangt aan
brieven van de jaaren \^%r. 1444. 1447. 14.60. 1461. 1476. 1487.

1493. 1495". '499- i5'03- 150-'. 1508. het kleinder onder No. 3;
aan brieven van 1461. 1470. 1474. en i48x.

Dog dewyle wy in de brieven, ^aaraan de gemelde drie xegelsj

of vvel een van die drie hangen, hebben gevonden een en dezelve
uiringe, met on/en gemeenen zegele-> meenenwe te mogenvaftftellen,
dat het zyn ge^eeit die zelve zegelen, die een van drie ook zullen

gehangen hebben aan de oudere Schepen-brieven , die wy hiervooren
bereids hebben aangehaak , en nog veele andere te vinden in het
kleine Francyne Regiller (/) behoorende aan het Gecflhuis-huis al-

hier {g) , behelzende de alleroudite Aftens van de Regenten dezer
Stcde, die wy ooit ontmoet hebben, en 't geen wy akoos hebben
aangezien voor een der allerdierbaarile Itukken , die de Regeeringe
alhier bezit en deryelver zorge tot behoud zonderling verdient
Het gemelde groote zegel nu heeft met dat zelve flag van lette-

ren, diewe op het eerfte vonden, het volgende omfchrift:

SiGILLUM: SCABINORUM: DE HAGA.
ZEGEL DER SCHEPENEN FAN DEN HAGE.

Dat het zoude zyn het groot zegel , werd daarop niet uitgedrukt.

Dat
(/) De gefleltenifle van dit Regifter hebben wy reets in 't eerfle dee! 1 1 1.

Hoofcft. pag. 75. in de aanmerkinge (/) op 'teinde, opgegeven, waartoewy
den Leezer wyzen.

(c?) Dat Geeflhuis namentlyk 'tgeen we in het xvir. Hooftftuk van ons eer-
fte deel befchreven hebben. Men zie in dat Regifter fol. 172. van 1323. fol.

126. verfo , van I'^z^.fol, 377. , van 1339. fol. 121., van 1350. enzoo vervolgens.
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Dat zoude men egter denken mogen , Avanneer men het met dat an-

dere oude onderNo. 3- vergelykt, waarop in Gottilche , of, zoo

men nu zegt, Duitfche letteren gelezenwerd, in dezer voege:

SiGiLLUM. PARVUM. SCABINORUm. DE HAGA.

KLEIN ZEGEL DER SCHEPENEN FJN DEN HAGE.

Ilet middelmatig zegel, van grootte tulTchen de twee andere, is

ons tot nog toe maar tweemaal voorgekomen hangende aan brieven

van de jaaren ifod. en ifoS., waarin hetmedegenoemt werd onfeu

getneen zegel. Het komt in de plaat voor onder No. 4.

Met ziet met den eerllen opllag, dat het merkelyk verfchilt van

de twee voorige ; want behalven dat de drie toorens van een geheel

ander maakzel zyn , vind men daarop niet de boomen , weike op
de twee eerile zoo duidelyk voorkomen: maar men ziet daarop een*
na proportie, vry breedenband, met eenigen zwier hier en daarge-

vouwen, en gaande alzoo buiten om het lichaam van dien Burg*

Die banderol bchelll het randfchrift, mede geftelt in oude Duitfche

letteren, en dus luidende:

SiGiLLUM ScABINORUM DE HAGA. 5-0.

ZEGEL DER SCHEPENEN FJN DEN HAGE. 50.

Zoo leezen wy : twyffelagtig evenwel of in plaatze van 5-0. mif-

fchien zoude mogen ftaan $6. of 00k 58. Vraagt men wat die bete-

kenen ; wy durven 't met geruftheid niet bepaalen ; hoewel ons 't

raafle voorkomt , dat het betekent het jaar i45'o. 14^6. of wel
i45'8. als het jaar , waarin de Regeeringe van den Hage het zelve

heeft doen graveeren. Want of wel de 14. tot aanwyzinge van de
eeuwe niet uitgedrukt is ; zoo weten alle , die de oude charters maar nit

en dan, met aandagt evenwel, befchouwt hebben , dat het in de veertien-

de en vvftiende eeuwen zeergemeen was, alleen te noemen het jaar

van de eeuwe en *t getal der eeuwe zelf voorby te gaan. Maar wy
geven dit gaarne over aan andere, die mcerder lull hebben gehad*

om die ftoffe uit te pluizen , welke tot ophelderinge der oudheid

,

zekerlyk haare nuttigheid heeft.

Het naall-volgende zegeltje in de plaat aangeweezen met Num.
j. en deszelfs rug-lluk of contra-zegeltje onder Na 6. is ons maar

eene reize ontmoet, hangende aan een briefje van den jaare 1^63;

Het grootfte dier twee verbeeld den Burg op ecne uitvoeriger wy-
2«, en een zwaarder boven-gebouw hebbende als de voorige. Het
bofch werd daarop niet door boomen, maar veel eer door dunne
en geboge ranken of takken verbeeld. En het omfchrift merkelyk

verfchillende van de voorige, als hebbende deze woorden:

SiGiLLUM SCABINORUM HAGENSIS. [teweeten, VILLiE.]

ZEGEL DER SCHEPENEN DER HJAGSE [STEDE.-]

Ee 3 Het



230 BESCHRYVINGE van

Hct geen te kennen geeft, dat het is van laateren tyd als de voo-

rige. Het contra zegeltje No. 6. vertoont het Kalleehje wcderom

wat andcrs, dog komt op denzelven trant uit met het voorige. Dan

daarop is gecne verbeeldinge groot of klein van eenig bolch. £n het

randfchrift luid aldus

:

SiGiLLUM SCABINORUM HAGENSIS.

ZEGEL DER SCHEPENEN FAN DE HJJGSE ISTEDE.']

Tot dus verre zagenwegecn blyk van het wapen, 't geen 'sGra-

Ven-Hage thans als eigen heeft, bellaande in een goud veld , bela-

den met een Oyevaar in zyne natuurlyke 7wartc en witte vederen,

houdende voor in den rooden bek een gekromt aaltje of flangetje

,

en (laande voorheen wtl op een groen veldje, dog 't geen, als niet

M^el over een te brengen met de regelen der berafdie en wapen-
fchikkinge ( vvaarjegens evenwel ook andere bekende wapenen llry-

den,) thans verbetcrt is, ftaande de Oyevaar nu alleen op eengou-
den fchild of veld. Maar, om in de ordre des tyds te blyven , zie

hier een zegcl , in de plaat met No. 7. gemerkt, 'c geen op nieuw
van alle drie de voorige zeer veel verfcheelt. Wy hebben het ge-

vonden aan twee brieven, de eene van den 14. Novemb. des jaars

i5'9x. de andere van den 15". Oftob 1605. De byzonderheden van
't zelve beilaan hierln fi.) dat in plaatze van drie toorentjes, die

uit het lighaam van den Burg opryzende gezien vvierden, nu alleen

in het midden gevonden werd een eenige zwaarder tooren van ge-

lyke bouwinge als de onderile verdiepinge. ( 2. ) Dat aan de reg-

ter zyde llaat een Leeuw, gekeert na de regterhand ; om te betoo-

nen dat 'sGraven-Hage in Holland gelegen is, en aan de flinke zy-

de een Oyevaar , insgelyks gekeert na de regterhand , gelyk hy in 't

Haagfche wapen flaat. C^.) Datmen hier wederom ziet een klein

zegel, op den rug^e van het grooter gedrukt, op de wyze van een
Contra-zegel ; namentlyk op 't geen men zagaan den briefvan i5'92..

niet op dat van 1605-. ('t welk we met een woord aanmerken , om
in 't voorbygaan te doen zien, dat de contra -zegels , fchoon al in

gebruik zynde , egter niet altoos opgedrukt wierden). (4.) Dat
zig hier weder opdoet de verbeeldinge van het Bofch, door de twee
boomen , die op het voorige niet te vinden zyn. Het randfchrift

van hct tegen- zegel onder No. 8, afgetekent, luid met verkorte

woorden aldus

:

SiGILLUM MINuS HAGyE-COMITIS In HOllandia.

dat is

:

KLEIN ZEGEL VAN 'sGRAVEN-HAGE IN HOLLAND.

Voor het overige is de beeldenis ten vollen dezelve als die van
Num. 7.

llet volgcnde zegel met 9. genummert, is nog van laateren tyd

en
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en net gegraveert, overeenkomftig met het voorgaande, uitgezon"

dert dat de Leeuw niet gezien werd , en dat de Oyevaar op den

voorgrond voor de poort van het Kaiteel is geplaatft. Dat xegel

heeft nog die envoi maaktheid, dat de boomen, zoo wel als de tin-

ren van den bovenften tooren over denbinnen-randheenengaan, en

dusbeletten, dat het randlchrifc niet met voile, maar alleen met
verkorte woorden, op dezc wyze uitgedrukt heeft kunnen werden.

SiGiLLUM MAius HAGiE-COMiTis In HOLlandia.

GROOT ZEGEL VAN 'sGRJFEN-HJGE IN HOLLAND.

Dit hebbenwe gevonden aan den Gilde-bvief van der Konfl-fchil-

ders Confreiie, van den ir. Oftob. zettien honderd zes en vyftig

verltent „ by en ter prefentie van de Heeren Jonkheer ^ilntyn ck

„ Veer Bailliu, Johan 'Doedyns , Cornells Splintery Thomas Cletcher

„ Burgemeelters ; Mr. JVillem van der 'Does-, Mr. Jacob van der

„ T^oes , Mr, Jacob van der Houven . 'Diderik van der Lijfe , Dr.

„ Johan van den Hove en Mr. Johan van Banchem , Schepenen

,

„ Mr. Cornells van Soutelande, Penfionaris. Ter Ordonnantie van

3, dezelve (getekent) G. Grasijainkel , 16^6. Daar benevens was
ook a^zonderlyk aangehangen het kleine, 't geenwe hiervooren als

Contre-zegel gebruikt zagen, onder No. 10. afgetekent, wederom
overeenkomltig met het voorgaande , uitgezondert , dat daarop geen
Oyevaar in 't geheel befchouwt werd. Het omfchrift was maar ten

deele leesbaar, op deze wyze:

SiGiLLUM .... HAGE-COMiTis In HOllandia.

. . . ZEGEL FAN 'sGRAFEN-HAGE IN HOLLAND,

Eindelyk ziet men onder No. 11. het afbeeldzel van het laatfte

zegel, zeer net en uitvoerig gefneden, voor ontrent twintig jaarert

door den kondigen Stempel-fnyder Daniel "Drappentier ; waarin
onder anderen waargenomen is, dat het Kafteel met de nevenltaan-

de boomen in een binnen-rond zynde befloten , zonder te fpeelen

tulTchen de letteren in, daardoor zoo veel plaats verwurven is, dat

met voile woorden in den buitenften omtrek gelezen werd

:

SiGiLLUM MAIUS HAG^ COMITIS IN HOLLANDIA.

GROOT ZEGEL FAN 'sGRAFEN-HAGE IN HOLLAND.

Voor het overige verfchilt het wederom van het voorige , daarin

dat in plaatze van eenen Oyevaar op den voorgrond te zien, in dit

zegel niet eene , maar twee Oyevaars zyn geplaatll ter wederzyde
van den bovenften tooren , en op het muurwerk van het onder-ge-
bouw. Welke Oyevaars niet Itaande als in het wapenfchild , maar
na malkander toe-zicnde, eerder fchynen geflelt tot ^ieraad en ver-

anderinge, als om daardoor het hedendaagfche wapen te vcrbeelden.

die
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Dus hebbemve gctragt een ondcrfcheidelyk beduid te geven van

fLhTnlyk die zegels van den Hage, die wy zelve gezien hebben. Hoewelvvc
zyri'er' vertrouwen, dat 'er nog andere zullen zyn geweeJl. Te meer, de-

"eze^cis wyl wy in een brief van den laatllen Decemb. des jaars vvftien hon-

gcwceit. derd twintig {h) gelezen hebben deze woorden ; „ Doen condtwy

„ Scout en Scepenen in den Hage —- , zoe hebben wy oji-^

»' fen grooten zegel aen defen brief gehangen op, enz.; alsmedenog

in eenen anderen originelen brief, „ wy Schout , Burgemeefteren

„ en Schepenen in den Hage doen condt — Joe hebben wy on-

^^ fen gracten zegel van den Hage hieraen gehangen op den achtflen

„ dach in Januario anno vyftien hondert een en twintich. \'anwelk

gi-oot zegel ons, met uitgedrukte benaaminge , in of ontrent dat

jaar niets gebleken is. Dan we moeten erkennen, dat die uitdruk-

kinge ook juift niet altyd op de zegels gevonden werd , gelyk wy
hiervooren (i) in opzigt van de zegelen ?£>« zaeke hebben aange-

merkt.

Daarwas Wyders moet niet vergeetenweMen, dat, gelyk deVorflenheb-
in den ^en {k) eenen Zegelbewaarder ^ die een is van de hooglle Ampte-

Sedbc^-" "^^i"^" v^" hunnen Huize ;
zoo als ook in deze Republique is de

waarder. Bewaarder van het groot zegel van den Lande ; desgelyks het zegel

van den Hage fchynt te zyn geweell in de bewaaringe van een per-

zoon. Immers daartoe, dunkt ons geeft aanleidinge eene Certifica-

tie wegens eene Coltume alhier plaats hebbende ; welke verleden

zynde op den 19. Junii i^f^. (/) by Floris van "Dam als Schout,

en by de regerende en verfcheide afgegaane Schepenen endrieTaal-

luiden of Procureurs, op deze wyze gefloten werd: „ Ende want

„ men van alien faken fchuldig es der waerheid getuygenifle te ge-

„ ven, foo hebben wy getuygenvoornoemt, verfogtaan («?) Cov'

„ nelis van Aicken als Bewaarder van V gemeen zegel van den Hage

,

„ defe onfe g^tuygenifle o^er ons alien te befegelen ende op y^^r/W«

„ Bennink, Secretaris van derzelver Vlecke, de felve onfe depofi-

„ tie voor ons alien te willen onderteykenen , 't welk wy Cornells

fy.van Aicken ende Adriaen voornoemt fulcx gedaen hebben, op

„ ten enz.

'h) Het meergem. Francyne Regifter/o/. 353, vojo.

*f) Pag. 223. {k) Taq van onze Graaven lets hitrxoorcn pag. 222.

(/) Coftume van den Hage No. xxiv. pag. 25.

( m ) Deze Man moet in merkelyke agtinge zyn geweeft : want op den 5.

Decemb. 1565. een getuigenis gevende , beftond zyne rede van wetenfchap

daarin
, „ dac hy Schepen van den Hage geweefl: was over de dertig jaaren.

Hy wcrddoeoud gezegc ontrent lxxiiij. jaaren. Coftume No. lxiii. pag. 54. In

een andere van den 7. April 1554. word hy genoemt Schepen ende eertyds

Weesmeeller. Ibid. No. xxiii. pag. 23. En 't geen meerder drang aan 't voo-

rige byzet, wanneer in den jaare 1553- de gekoore Schepenen niet in bedienin-

gc wildcn treden , en by den Hove , op dat den Hage niet zonder heftier of

regtspleginge zoude blyven , daarop voorzieninge gedaan wierd , door het quali-

ficeren van zekere perzoonen , was Cornells van Jecken de eerfte van dat gezel-

fchap. En zy wierden ( 't geen tot deze ftoffe behoort ) onder anderen gemag-

ligt „ omme te verftaen over alle gewoonelyke ftipulatien van Scepenen-brie-

„ ven, Cercificatien , Procuratien, Tolle-brieven en diergelyke , die men ver-

„ mach of gewoenlic es voor dien van den Hage te expedieren , zoo wel onder

„ 't gemeen als onder hoer prive zegel in Comnmniforma.

^
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\Vy zoudcn nog verfcheide aanmerkingen tot deze ftoffe behoo-

rende > uit Charters tot den Hage betrekkelyk,konnen aanhaalen,

dog dcvvyl dczelve meer zouden ophelderen de gewoonte der zege-

lingen in het algemeen, als vvel van den Hage in 't byzonder, zullen

vvy dezelv^paaren.

Nu zoudenog, volgens ons bellek, overlchieten , aanwyzinge te De oor-

doen van den oorfprong van het wapen van 'sGraven-Hage. Maar ^PJ^^P^

dezen aangaande moeten we onze onkunde opentlyk belyden. Wat jegen-

moeite wy gedaan hebben, om desaangaande iets zekers optefpeu,-. woordige

ren, 't is vergeefs geweelt. En buiten het zegel hiervooren ver- Wapen

meld, en in de plaat onder No. 7. te zien, 't geen hangt aan eenen Hage, is

brief van den jaare vyftien honderd twee en negentig,\vetenwe on- nogdui-

zen Leezer tot geene zoo zekere befcheiden te wyzen , als zyn de ^^''*

gebouwen aan het L'lqhaam dezer Stede behoorende. Te weten het
Stadhuis, Leprooshuis, enz. , alle door den Oyevaar , dien ze dra-

gen, betoonende, datze ten gebruike der Regeringe en ten nutte
van de Ingezetenen gefchikt zyn. Weet men in welk jaar dat vs^a-

pen, 't zy lang na, 't zy gelyk met de bouwinge, voor zulk eenge-
lligt geplaatit is, men zal ook weeten , dat het te dien tyde al in

gebruik was, en het zal tot zoo hoog beveftiginge van oudheid er-

langen.

Ten laatlten toegifte diene nog , dat hoe zeer ten overvlocde be- Zegel van

tend is, dat in een en dezelve Stad zyn Collegien gefchikt tot be- ^eWees-

handelinge van zekere byzondere zaaken, welke een geduurige be- hkr"
^

'

zigheid van eenig gewigt vereifchen, gelyk in volkryke Steden zyn
de Weeskamers, de Rekenkamers , deTreforien: Egter niet zeer
bekend is, of die Kamers een afzonderlyk zegel gebruiken. Want
dit is zeer verre van eenparigte zyn. Des kan het , onzes agtens,

niet onaangenaam wezen, in de meergemelde plaat onder No. iz.

afgebeeld te zien het zegeltje, 't geen gebruikt werd by Weesmee-
fleren van 's Graven-Hage in zaaken, welke terzelver Kamere afge-
vaardigt werdende, de beveftiginge van een zegel vereifchen. Het
verbeeld een wapen-fchild eenvoudig met een band aan een fpyker
opgehangen, waarop zig vertoont de Oyevaar, in den bek hebben-
de een flangetje of aaltje, dat zig om den bek krinkelt; en Itaande

op een veldje , het geheele onderdeel van het fchildje beflaande.

Waarbuiten men leeft dit Nederduitfch randfchrift:

DE WEESKAMER VAN 'sGRAVEN-HAAGE.

II- "DeeL Ff XXXIV.
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Het CoUegie van de Socicteit wanneer en by welke gekgent-

heid alhier is opgeregt ; uit wat Leden het zelve bejiaat

;

en wat zaaken onder deszelfs beheeringe en bejiieringe , als

7neede wat ampten ter begevinge van '^ gemelde CoUegie b&-

hoorcn.
•

A dat wy hiervooren hebben befchreven de opkomit

,

voortgang, gelteltenifle en wyze der Regeeringe van

's Gravenhage , zoo in 't algemeen , als van elk lid ofge-

deelte in 't byzonder , zullen wy nu overgaan tot het ver-

handelen van een ander CoUegie , alhier bekent met
den naam van de S o c i e x e i t inoi van ''sGravenhage.

Moeielyk zai 't ons vallen daarvan een beknopte en voldoende be-

fchryvinge op te leveren,doordien wy weinig onderregting van der-

zelver geftelteniire hebben konnen bekomen ; Ook is 'er voor ons

niemand geweeft, die dit werk ooit ondernomen heeft. Niettemin

hebben wy ons daarvan niet konnen ontdoen, nadien het gemelde
CoUegie het opzigt, bewind en beltier heeft over verfcheide zaaken

alhier, {a) welke in andere Steden onmiddelyk aan de bezorginge

en ter uitvoeringe der Magiltraaten ftaan en toevertrouwt zyn, zoo
als het vervolg, gelyk wy vermeenen , klaarlyk zal aantoonen ; en
derhalven zullen wy dan flegts opgeven al 't geen wy zoo uic cgte

befcheiden als anderzints ter dezer zaake hebben konnen opfpeuren.

Wanneer Om nu een regt begrip van de gemelde Societeit te hebben , die-

^^\v-a "^"' onzes oordeels , in aanmerkinge gebragt te werden deie drie

iegenV^'^ navolgende poinften ; eerftelyk wanneer en by welke gelegentheid

heid de dit Collegie is opgeregt ; ten tweeden , uit wat Leden hetzelve be-

Itaat

;

(a) Die vind volkomen zyne beveftingc in een Rcfolude van haar Ed. Groot
Mog. van den 17. December 162?., waarby gezegc werd, „ dat de Verga-

,, deringe is voorgedragcn , dat den Heeren gecommitteerde tot het redres van

„ de Verpondingen alhier in den Hage werd bejegent , dat de Regeeringe niet en

,, beftaat by het Corpus van de Magiftraat van den Hage alleen , als in andere Steden y

,, inaar by dc Socicteit van den Hoogen Rade , Provincialen Rade , Rekenkamcr en het

,, Corpus van den Hage , zoo dat zy malkanderen niet konnen verftaan ophetflel-

„ len van adjunfte CommilTarifTen ten waare zy ftelien mogten vier perfoonen

,

„ en dat die egter niet dan twee Aemmen en zouden hebben ; daarop de voor-

„ noemdc Heeren verfogten te verftaen het goedvinden van de Vergaderinge

;

„ by devveike daerop gedelibercert wcfende , verftaen en gerefolvetrt is, dat

„ om de groote verdeeltheid van de Regcringe van den Hage , het zelve zal mogen wer-

„ den gedifpenfeert en toegeftaan, zonder getogcn te mogen werden in con-

„ fequentie.
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itaat; en ten derden, wat onder deszelfs beheeringe en beftieringe

behooit.

Alvoorcns toe te tredcn tot het onderzoek van hct bovengemelde

eerlte point, zoo Ibat alhier voor af in 't algemeen te letten , dat

den Hage van oude tyden af tot nu toe heeft beltaan uit tvveederlei

zoort van ingezetenen ; te weten uit Edclen enSuppoolten, dieom-

middelyk onder den Hove van Holland behooren; en uit ambagt en

fleering doende perfoonen > die het Geregt van den Hage onderworpen
en daaraan onderhoorig zyn ; zonder dat wy ons zullen inlaaten in

het onderzoek of 'er nog een derde zooirt van inwoonders is, afge-

zondert van de twee bovengemelde, en onder wiens Jurisdiftie of

beheeringe die eigentlyk zouden forteeren, (wiar over tufTchen het

Hof en de Magiltraat van den Hage al voorheen gefchil is ontftaan,

'c welk als nog ter uitfpraake van haar Ed Groot Mog hangt,) als

geenzints tot ons voorgenomen oogmerk dienende. tn dewyl bin-

nen den omtrek van den Hage ook is gelegen , een groot gedeelte

van 'sGraafs grond, {b) waarvan de beheeringe flaat aan de GraafFe-

lykheids-Rekenkamer, die voorheen met het Jrlof zodanig was \er-

eenigt, dat geene zaaken , die maar eenigzints haare betrekkinge

hadden tot 'sGraafs Domeinen en Geregtigheden, voor den Hove wier-

den gebragt,verhandeltenafgedaan, (f) ten zy daarby en over waren
geroefen , die van de Rekeninge in den Hage y dewelke gevolgelyk ook als

Raaden onder de Raaden van den Hove in de oude Memoriaalboeken
ver-
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{b) Hierop kan nagezieh werden de Bylaage Num. lxXix. en 't geen ver-

ders de Heeren Raaden van den Hove by hun Ampel Berigt pag. 28. en 43^
aangaande de beheeringe en authoriteit van de Rekenkamer over de Straaten

,

&c. van den Hage ter nederflellen. Waarby men voege het Oftrooi aan de

Heeren Raaden en Meeflers van de Rekeningevan 's Lands Domeinen, den 25.

f'ebr. 1683. verleent, nopende het reinigen en fchoonhouden van de flraatert

en rioolen , ftaande ter bezorginge van de gemelde Rekenmeeflers , hierna ge-

bragt , onder de Bylaage Num. lxxxi.

(c) Schoon wy meenen, dat dit zeer bekent is, zoo hebben wy egter goed-

gedagt, ter Voldoeninge der geene, die alle pofitiven of flellingen willen be-

veftigt hebben , een of twee bewyfen getrokken uit de Regifters van den Ho-
ve , alhier op te geven. In der zaake van Leendert Kempter eylTcher op en je-

gens Jan van EJfche als Rentmeefter Generaal myns genadigen Heere Verw^eer-

der ; werd in de Sententie aldus gezegt
; „ 't Hof deurgezien en overwogen 't

,,
guendt dat ter materie dienende w^as , dair over geroepen die Meefiers van der Re-

,, kamge na Infmidie van der Catnere, alfoe dat roert die penningcn van niyuen genadi-

„ gen Heere, en gehoort hebbende hoir advyfe , heeft den verweerdergecondemneert,

,, &c. Gedaan in den Hage den xxiiijen. September 1485- Itaande geregif-

treert in 't Memoriaal en Sententie-boek
,
gequoteert , T , beginnende met den

28. Oftob. 1482. en eindigende den 29. November i486. /o/. 128. Dierge-

lyke woorden werden mede gevonden in een appoindlement van den Hove , ge-

dagtekent den 20. November 1449. Geregiflfeert in 't derde Memoriaalb. van
den Griffier J. BofTaert, getekent i/. i. loco. fol. 37. veij'o. „ By confentevan

„ Jdriaan van Raephorft fyn die faeken van alle fyne gebreken van appoinftemen-

„ ten , oude receflen , rekeningen en vakiafien van paymente &c. uytgeflelt toe

„ Paenihe of eerder komfte myns genadigen Heere in deze Landen , daer mede

„ overgeroepen die Gecoinmittcerde van de Rekeninge in den Hage. En de I leeren Raa-

,, den van den Hove ilellen mede by hun Ampel Berigt pag. 29. dat bet Culkgic

,, van de Rekenkamer met het Hof altyd zoo naauw is vereenigt geweeft, &c. dat deze

„ zaake om derzeher notoil'beid geene adftni^ie fchynt te requireren.

II. 'Deel. Ff ^
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vcrmelr (lann. Behalven dat 00k de Graaven zedert den huizc vari

Bourgondic, en zulks na het oprcgten van de gemelde Rekenka-

mer, in den jaare veerthien honderdzesen veertig (<^), doorHer-

to» P/6////'J J aan de Magiilraat van den Ikge niets hebben willen

toeltaan of bevvilligen , dan alvoorens daarop gebad het advys van de

Liiyden van den Rade en van de Rekeninge in Holland. Welk Colle-

gic gevolgelyk dan alhier in den Hage een derde zoort van behee-

ringe uitlevert.

Deze drie afzonderlyke Amptgenootfchappen , waarvan de een

over des anderens onderhoorige geen zeggen hadde of eenig gezag

konde oeftenen, quamen in voorige tyden, zoo nu en dan, als de

zaaken en nood het vereifchten , by den anderen , om het een of

het ander tot het algemeen welwezen van den Hage en deszelfs in-

woonderen te beraamen : Zoo als uit verfcheide oude Keuren, Or-
donnantien , Reglementen en andere adens kennelyk is. AUe wel-

ke alhier op te haalen, te lang zoude vallen. Wy zullen 'er (cm
ons zeggen niet bloot te laaten,) ilegts twee of drie bybrengen.

Ondcr anderen wierd by de gemelde drie Collegien den 4. Fe-

bruarii vyfticn honderd vyf endertigvaftgeftelt {e) een Ordonran-
tie, tot opfchrift vocrende, Ordonnantie gemae6i by de Eerfle en an-

dere Raden en Rekeninge in Hollant , ende 00k by den Bailliu en Sche-

penen van den Hage, dienende tot dcfenjie ofdaer onverjienelyk in de

Tlech van den Hage eenich oproer gebeurde van de A abaptijien ofte

anders van binnen V Lands. Een tweede {f) Keure en Ordonnan-

tie , gemaeB by Bailliu •> Schout -, Burgemeefieren en Gerechte van den

Hdge-t by advys en believen van mynen Heeren die Trefident en ande-

ren Heeren van den Rade en Rekeninge in Hollant , op 't fiuk van de

Nagtwaeke^ is van den 2,4. April vyftien honderd zeven en zeftig

na Paellchen. Waarby wy voegen een derde (g) of Reglement
gemaekt by mynen Heeren van den Rade en Rekeninge van den Hove
van Hollant en den Bailliu , Schout , Burgenteejleren en Gerechte van

den

{d) In 't eerfle deel pag. 118. is by ons ter nedergeflelt , dat de Rekenkamer
door Hertog Philips van Bourgondie in den jaare 1428. zoude zyn opgeregt; waar
in wy als toen door onkundc hebben gemift. Goudhoeven pag. no. (uit wien
S. van Leeuwen Bat. Ilkftr. pag. 1460. het zyne woordelyk getrokken heefc

,

)

zegt allcen , dat Hertog Philips van Bourgondie
,
geworden zynde Graave van Hol-

land , heeft ingeftelt in den Hage , een Collegie van zeker getal van Perzoonen

,

die men dc Meefters en Auditcurs van de Rekeninge npemde; zonder te mel-
den in wat jaar dit door den gemelden Graaf zoude zyn verrigt ; maar begint zy-

ne Lyftc der gemelde Meeilers en Auditeurs met het jaar 1446. Egter vind
men in de Memoriaalboeken van den Hove al in vroegere tyden gewaagt van
dc Raaden en Meefters van de Camere van Rekeninge in den Hage ; gelyk on-
dcr anderen in eenen brief van den 9. Augufti 1437. Waarby de erfgenaamen
van yan Ryn , Rentmeefter van Beooften- en Beweften-Schelde , en van deszelfs

weduwe by den Raad wierden befchreven , om tegens zekeren gezetten dag te

komen rekenen voor die Raeden en Meefters der Cainere van Rekeninge in den Hage , op
peene van tien Ryders daegs , zoo lange ah zy defen gebode vcrzitten zouden. Ge-
regiftreert in 't tweede Memoriaalb. van Rofe geqt. A. 2. /. fol. 178. verfo. zie
mede/o/.^ 192. B. j. fol i6-j. 185. 195. ^c

(c^ Geregiftreert in 't tweede Memoriaalb. van de Tonge/(//. 31. veifo.

if) Geregiftr. in 't vierde Memoriaalb. van P^nft/^/. 135.

(g) Tc vinden in 't agtfte Memoriaalb. van Ernll. fol. 224. wfo.
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den H^ge op ^t fink van de Nachtwaeke-t d'tenende tot prefervatie "van

den Vlecke van den Huge , omme V Corpus van den Hage te p-ecave-

7 en van brant , rovhge en fpoliatie , die zoo wel van btiyten als van
b'lnncn z,o?ide mogen gedaen werden , volgens zekere M'tJJive van rnyn6

Heeren de Staeten 's Lands van Hollant , gcaddrejfeert aen de Magi-
firaat van den Hage: zynde de gemelde Ordonnantie gedagtekent

den 17. Februarii vyftien honderd drie en tagtig.

En op dat wy niet zouden fchynen ontbloot te zyn van andere Stciien

bevvyzen, zoo zullen wy ten overvloede nog bybrcngen een afle, ^cnMe-

waarby het Hof, de Rekenkamer en de Magillraat in den jaare Daaor in

vyftien honderd negen en zeventig alhier in den Ilage hebben aan- denHagc.

geltelt eenen Medicina 'Do^for , op zodanige voorvvaarden, vry-

dommcn en tradement, als uit dezelve ad;e breeder te zien is:

„ Op huyden hebben die van den Rade Trovinciae/ en Rekenin- Condi-

„ ge des ConineX in Hollant, mitsgaders die Regierders van den Ha- tienwaar-

5, ge voor hunnen Medicyn in den Hage aengenomen Dodor Ca- ^^amtiie

,, mille de Cafire op te condicien hiernaer volgende: dcCaftre

„ Dat de vooriz de G^/r^" jaerlycx hebben ialhondert pondenvan weidaan-

vetriich grooten 't pond, ingaende den 15'. Septemb. leftleden.
8'="°'"^"'

„ Dat men hem voorts zal doen hebben gelyke vrydom van ac-

cyns en impolt , als die van den Rade en Kekeninge voorfz

hebben.

„ Dat men denzelven voorts vry zal houden van eenighe officien-

Y, van Magifiraetfchap ofanders eenige andere Officien in den Hage
„ te bedienen , 00k van eenige foldaeten te houden otte ook te

» waeken.

„ Dat hy van elke vifitatie, die hy doen zal, zal hebben vier fluy-

„ vers , des fal hy gehouden wefen alle armen om Godts witle te

„ dienen, die 't zelve op hem begeeren.

„ Sal voorts de vooriz de Cafire gehouden zyn , die van den Ra-

5, de en Rekeninge met hun gevolg en huysgezin by nacht en dag

„ in tyden van nood by te Itaen.

„ tnde fal de voorfz de Cafirew'jX. den Hage niet mogen vertrec-

„ ken of vernachten, dan by expres confent en oorlof van die van

den Rade voorfz.

„ Alle welke voorfz conditien die voorfz de Cafire aengenomen
en belooft heeft in alles te achtervolgen. Des t'oirconde heeft

die Gritiier van den voorfz Hove uytten naeme van die van den
Rade en Rekeninge voorfz, en die voorfz de Cafire dit onder-

j'

5)

j>

»

j>

„ teykent op ten 13. November if/^. (/j}.

„ En was getekent

,

„ B. ERNST. CAMILLE van CASTERE.

Dog

(/>) Geextraheert uit het agtrte Mcmoriaalb. van Ernfl/o/. 17.

In den jaare 1635. ten tyde als de peft-ziekte alhier in den Hage (gelykook

in verfcheide andere Steden ) door de onverdragelyke hitte van den zomer dezes

jaars zjeer hevig in zwang ging , hebben de Heeren Gecommittecrdcn van de

Ff 3 So-
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Dog dcze voorgcnoemde Amptgenootfchappen hadden tot nog

toe geen vail nog verecnigt Lichaam. Maar wanneer in en omme
den jaare vyftien honderd twee en zeventig door ganfch Nederland

ccn algcmeene beroene ontllond, en dat men in 't vervolg hier te

Lande gcnootzaakt was de wapenen op te nemen , om afte fchud-

den het ondragelyk jok der Spaanfche Heerfchappye , en alzoodoor

dat mid del onder Gods zegen , te verkrygen vryheid van Gods-

dienft, goed en bloed, moeften 'er ook gelden by de ingezetenen

in 't algcmeen werden verfchaft ; welke by Staatsbefluiten zynde

vaftgcltelt , over de Steden en Vryheden wierden verdcclt , waar

in die van den Hage hun aandeel ook hadden tedragen. Maar na-

dicn de Magillraut over de Edelen en Suppoollen alhier , die om-
middelyk onder den Hove van Holland , als hunne byzondere Ma-
gilhaat, itonden, ganfch geene regtfpraak hadde, en dienvolgen-

de dezelve niet konde bezwaaren, gaf het zelve gelegentheid , dat

de voorfchreve Collegicn met de Magiftraat zig by den anderen

vergadcrden , om daartoe gczamentlyk bequaame middelen nitte-

denkcn en te beraamen. By de meergemelde drie Amptgenoot-
fchappen quam in den jaare \ yftienhonderd vierentagtig ook de
Ilooge Raade , als het vierde , niet uit eigener bcweginge of uic

hoofde, dat de gemelde Raade eenige Jurisdiftie als toen in den.

Hage was hebbende (als zynde een Hof van hooger appel,) maar
uel voornamentlyk door de Staaten ( i) zelf daartoe genoodfaakt,

op dat niedc door het vermogen van 't zelve Collegie,'als betlaande

uic

Societeit eenen Dr. Dirk de Pypere als DoSlor Medkina aangenomen ten dienfle

van de goedc luiden en ingezecenen van den Hage , op een traftemenc van zes

honderd guldens 'sjaars
,
geduurende de voorfz befmettelyke ziekte; en dezel-

ve ophoudende , van twee honderd guld. , met ordonnancie op den Ontfanger

van der Socieceits middelen en inkomilen , om de voorfz fommen in diervoege

te beralcn , uicwyzens de commillle , den voorn. de Pypere daarvan verleent den

23. 06lob. 1635. en by den Secretaris vande Societeit Anth. van Mierop
ondertekent.

'

Op gelyke wyze en in gelyke tyden hebben de gemelde Heeren den 1 6. De-
cemb. 1664. Do6lor Jdam Bogaert aangenomen en geftelt tot Peft-Doftor al-

hier in den Hage , op een wedde van agt honderd guld. zoo lang de gemelde
ziekte duurde, dog ophoudende, alleen van vier honderd gulden 'sjaars. ^

(f) Om hiervan een regt begrip te hebben, dient men de zaake wat hoger
op tc haalcn. In den beginne der Troubeltydcn , als het Hof en Rekenkamer
hun verblyf te Delft hielden , moeften derzeher Suppooften aldaar in de gemeene
omflagen tot befcherminge van 's Lands vryheid mede helpen dragen ; en 't geen
zy te bcrde moeften brengen , wierd by wyze van een hooft- of familie-geld ,

of wel anderzints by taxatie , ingevordert. Zie Refolutien van Holland van den
10. September 1575., 26. Julii 1576. en 6. Augufti 1577. iVIaar wanneer
beide dc gemelde Collegien met hunne onderhoorige Suppooften hen weder na
den Hage bcgaven , en aldaar hunne voorige zittinge namen , wierd 's Haags
quote in de Confenten daar door merkelyk verhoogt en bezwaart. Om welke
te vinden en op te brengen het Hof en de Magiftraat van den Hage den ande-
ren niet wel konden verftaan, beweerende mede, datze altehoog in de verdee-
lingen en rcpartitien waren geftelt; zoo dat van de gelden, waarop den Hage
by de Staaten was aangellagen , naauwelyk iets wierde opgebragt. Onderen-
tuiTchcn liL-t vermogen van den Hage door de refidentie van de gemelde Col-
lcgien tn het aankomen van verfcheide perzoonaadjen en andere luiden van
aanzicn ; waarby nu ook quam de opregtinge van den Hoogen Raade

, ( wel-

ke
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uit aanzienelyke en wel gegoede Luiden,met ennevens die van den

Raade Provinciaal, Rekcnkamer ende Magilh-aat van denliage,
het

ke den laaflen Mey 1582. was gefchied,) dagelyks aangroeiende , verwekte

zulks aan de Sceden , over weike de ingewilligde Confencen moeflcn werden

verdeelc ,
groote jaloufie , in diervoege , dat geene derzelvc Sceden haar aandeel

wilde opbrengen , waardoor het krygsvolks en andere oorlogs laflen onbetaalt

bleven. Zuiks „ dat de Staaten van Holland, na de getuigenifle van den Heer

„ Hooft in zyne Nederl. Hijlor. xxiii. boek pag. 1035., op dat pas zig in zulke

„ benaamvtheid van geld en geloof vonden , dat zy, zoo om den oorlogsvol-

,y ke , als om de vlootelingen , zamt eenige w^apenen en andere noodlykheden

„ tebetalen, anderhalve tonne fchats , tot twaalf ten hondert voorfret, ] en -j-intc.

„ een ten hondert voor makelardye mpeflen opneemen. Over deze traagheid relTc.

der Sceden, en wel inzonderheid over de onwilligheid van die van den Hage,
deden de Staaten van Holland hunne klagten aan zyne Excellentie Prins Wilkm
den I. , die daarop aan beide de Prefidenten en Raaden van den Hoogen en Pro-

vincialen Raaden den volgenden brief fchreef , met byvoegingc van de Rcfolu-

tie en verklaringe , w^elke by hem en de Raaden nevens hem geflelt , op de

wanvoldoeninge van 'sHaags aandeel den 17. Mei 1584. was genomen; waar-

by zyne Excellentie en de voornoemde Raaden die van den Hove en de Ma-
giflraaten van den Hage laflen en ordonneerden , dat elk de heljte van de quote en

aanpart van die van den Hage zoude opbrengen , en daar voor gehouden wezen zig te

verbinden en fterk te maken , om de penningen daar af te furneeren : mits dat

onder die van den Hove de Hooge en Provinciale Raaden met aUe de Suppooften , mitsga-

ders die van den Edeldom aldaar zouden zyn begrepen. D'inhoud van den gemel-

den brief en Refolutie is deze :

5, Die Prince van Orangien, Grave van Naflau , Marquis van

„ der Veere, van VlifTinge &c.

„ Edele, Erntfejley Eerfaemey Hooggeleerde , Difcreetc,

5, Lieve Bezundere.

„ Naardien wy verllaan hebben, dat de penningen van die van den Hage

„ in de repartitien, die over de Steden van Holland zyn gemaakt, in dernood

„ tot behoef van de ruyteren en knegten geconfenteert
,
geheven te worden

,

,5 zeer langzaam worden gefurneert , immers dat gylieden in de laafte twee re-

), partitien iiwe quote niet hebt gefurneert tot groot nadeel van den Lande,

„ ende wy daar omme wel hebben willen voorzien , dat dezelve refterende quo-

„ ten , en de toekomende binnen den Hage met beter ordre mogen werden ge-

,, furneert , dan tot noch toe is gedaan,* hebben wy U lieden by dezen wel

„ willen overzenden de afte van Refolutie en Verklaringe by ons dienaangaan-

„ de gedaen en genomen , ten einde gylieden niet nalaaten w^ilt UL. daarna te

„ reguleren , zonder eenige zwaerigheidt of w^ederzeggen , en zulks daarOp

,, voor 't eerfle de voorfz uwe refterende quote te furneeren , op poene van

„ metter dacd daarvooren geexecuteert te worden , daer aan wy genoodzaekt

„ zullen zyn de hand te doen houden , in aenzieninge van de jegenwoordige

„ zwarigheden en periculen in de gemeene zaaken. Hier mede

» Edele^ Erntfcjlcy Eerfaeme, Hooggeleerde y DiJ^

„ crcete^ Lieve Bezundere^ zyt Gode bevolen. Gefchre-

„ ven tot Delft den 18. Mey 1584.

„ ULieder goede Vriendt

,

„ GUILLAUME DE NASSAU.
•Dc
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het aandeel van den Hage in de gemeene laften en omflagen des te

ligter en bequamelyker zoude konnen geyonden en opgebragt wer-
den.

De Superfcriptie was : Edek , Erntfejle , Eerfaeme , Hooggekerde , Difcreete , Lit-

ve Bezundere , den Prefident en Raden van den Hoogcn Rade , mitsgaders Frejident

"
en Raden van dm Provincialen Hove van Holland , Zeeland en fVeJl-PrieJland.

Refolutie van zyn Excellentie eti de Raden neffens hem gejielt.

„ Zyne Excellentie en de Raden neffens hem Wezende , bemerkende dat op

„ de voorgaende verdeelinge en repartitien, die over de Steden van Holland in

„ der nood zyn gedaan tot furnifTement van penningen, die tot onderfland van

^, den oorloge de Staeten van Holland geconfenteert hebben
, geheven te wor-

„ den , bevonden is geweefl: , dat die van den Hage in dezelve repartitien toe

„ meermalen hen agtergehouden hebben , en ook als nog in gebreke bly-

„ ven haarluyder penningen te furneren in de quoten , daar op die van den

„ Hage by de laetfte verdelinge zyn gellelt , deurdien in 't ligten derzelver

„ penningen de Magiftraaten aldaar met die van den Hove eyntelyk als noch

3, niet hebben konnen verdragen ; S O O I
S

' T dat zyne Excellentie en de Ra-

3, den voornoemt , omme hierinne te voorfien by de bequaamfte wegen en

,, middelen, des doenlyk zynde, verklaart en geordonneert hebben, verklae-

„ ren en ordonneren by dezen, dat in de verdelingen ertrepartitieh,die alrede

„ over de Steden in der nood als vooren zyn gedaan , en daer af die van den

„ Hage haeduyder quote en aehpart als nog niet opgebragt hebben , ende die

,, dezelve als nog verder gehoudcn zullen zyn optebrengen , die van den Hove
J, en de Magiftraaten van den Hage voornt. elk vow de eetie helft van de quote ge-

„ houden zullen zyn hen te verbinden en flerk te maken , omme de penningen

„ daar af te furneren , achtervolgende den lafl , die daer van by dezen w^erd

„ gegeven , zoo wel van de voorgaande repartitien voornt. als die van de toe-

„ komende , elks in 't byzondere , diesaengaende zal gegeven werden , mits dat

,, onder die van den Hme dm Hoogen en Provincialen Rade met alle de Suppoollen,

„ mitsgaders die van den Edeldom aldaer zullen zyn begrepen. Laften en be-

„ velen daeromme fyne Excellentie ende Raden voornoemt die van den Hove
„ voornoemt en de Magiftraeten van den Hage, elk de helft van de quote en aen-

„ part van die van den Hage , als boven , op te brengen , op pcene van executie , ter

,, tyd en wylen toe, dat by 't vertrek van den Hove of anderzints met goede

„ kennifle van zaaken anders daar inne zal wezen voorzien en geordonneert.

„ Gedaan toe Delft den 17. Mey 1584.

„ was getekent

,

„ GUILLAUME de NASSAU.

„ Ter Ordonnantic van zyne Excellentie.

„ N. BRUNYNCK.

Uit deze Refolutie is dan klaar te zien , wanneer en op ^vat wyze de Hooge
Raad in de Societeit is gekomen ; of om eigentlyk te fpreeken , hoe en wan-
ncer de gemelde Raade den Hove en Rekenkamer is toegevoegt , om met den
andcren te helpen draagen in de quote van den Hage , en te gelyk bezorgen

,

dat de gelden volgens repartitien in de gemeene omllagen vvierden opgebragt;
om welke penningen bequaamelyk te vinden, kort daaraan tie gelegentheid gaf

,

om met de Magiftraat van den Hage ecne Societeit aan te gaan.
Hiervoorcn hebben wy gezegt , dat de Hooge Raade den laatften Mei vyf-

tien hondcrd twee en tagtig zoude zyn opgeregt. En hoewel wy dit uit goede
aantekeninge hebben getrokken , zoo fchynt nogtans die tyd niet volkomen

over
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den. >X'ant hnar Edele Groot Mog. vv el ziende en 00k ondcrvin-

dende,dat de Mngiltraat \an denHage niet in llaat was,om uithaa-

re burgers en onderhoorige ingezetenen zoo veel penningen tekon-

nen bekomen, als welvereifcht vvierden tot voldoeninge van's Haags
quote, ordonncerden byRefolutievan den zeven en twintigllenMei

vyfticn honderd vyf en tagtig den bovcngcmeldendrieCollegiendie

van den Hage daarinne te helpen en te ondeiiteunen, „ en zoo

„ verre die van den Ilage de voorn. penningen op interell niet en

zouden konnen bekomen, dat dan die van den Hoogen en Pro-

vincialen Raden, mitsgaders de Luyden van de Rekeninge en
Magiflraeten van den Hage de voorfz Ibmme zouden mogen vin-

den en repartitieren over de vermogenlte engequa]ificeerlte,zoo

wel over de Edelen en Suppooilen , als de Burgeren van den Ha-
ge

; gelyk w'Y onder het derde point onzer verdeelinge nader en

klaarder zullen aantoonen.

Deze drie Collegien met de Magiflraat vereenigden zig in den
jaare vyftien honderd zes en tagtig tot een vaR Collegiej en am de
zaaken des te beter en met meerder overleg te konnen behandelen,

regten zy in 'r volgende jaar vyftien honderd zeven en tagtig met
den anderen op een Contract, 't welk wy hierna te zyncr plaatze

zullen opgeven. Dit is dan, voor zoo verre wy hebben konnen na-

gaan , kortelyk de waare oorfpronk en de nette tyd der opregtinge

van 't Collegie van de Societeit in o^ van 'sGravenhage.

Dit Collegie in diervoege, als gemclt is, zamengelleltjwierd van
de Staaten van Holland erkent, tot zoo verre zelfs , dat haar Ed.
Groot Mogende by Refolutie van den xx. Januarii i5'86. belloten,

„ dat die van den Hoogen, Provincialen Rade, Kamer van Reke-
„ ninge en Magiitraaten van den Hage zouden verlchrevenworden,

5, om ter voorlz Vergaderinge haarluyder Gedeputeerden te zen-

„ den; gelyk zy 00k by miffive van den naallleilen Odober if 85.

aan de drie gemelde Collegien en de Magiflraat van den Hage de-
den fchryven, „ dat zy eenige Gedeputeerden in de Vergaderinge

„ van de gemelde Heeren Staeten zouden fchikken , om te helpen

„ refolveren in een extraordinaris confent van honderd duyfentpon-

„ den voor zvne Excellentie den Grave van Leyceller. Wy zullen

den gemelden brief, om dat die de eerfte is, zoowy meenen, die

by haar Ed. Groot Mog. aan de Societeit is afgezonden, om rede-

nen alhier woordelyk inlaiTen ;

Dezevier
Collegien
vereenig-

den zig in

denjiare

1586- met
den ande-
ren.

Werden
door de
Sraaten

van Hol-
land er-

kent , en

in ver-

fcheide

gevallen

ter Ver-
gaderin-

ge be-

Ichreven.

J) Ede-

over een tc komen met de waarfchouwinge , welke het Hof aan de Suppooften

en Appellanten den vyfden Februarii deszelven jaars liet doen, inhoudendedac

„ die Prefident en Raden van Holland eenen yegelicken deden weten, dat die

„ van den Rade van /Ippel op den dertienden Februarii dezer loopende maendt

,, zullen houAan \\Qux eerjlen Rechtdach , ler plaetze daer die Gecommitteerden tot die

„ Revijie voormaeh bebben gehefoigneert ; infinuerende voorts alle Appellanten, dac

„ hem fatalia om heur appellatien te verheffen , loop zullen beginnen tenemen
,, en hebben van den voorfz dertienden dezer niaent , ten cynde een yegelick

„ hem hierna hebbe te reguleren. Aftum den vyfden Februarii anno xvc. twee

„ en tachtich, Geregiftreert in 't agtfte Memoriaalb. van Ernfl fol. i^^.verfo

en gedrukt in 't groot Placcaatb. 2. deelfoL 1422.

//. T>eel. Gg
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„ ALSOO van wcgen fyne Excellentie den Grave van Ley-
certre Lieutenant van haere Majelleit van Engelant, Gouverneur

en Capitein Generael vaa de Nederlanden , door den Heer Mr.
It^illem Bardejius Raet van Staete ons in onfe voorgaende Verga-

deringe gedaen is zekere propofitie, (daervan het Extraftnevens

defen gaet) ende hoewel wy ons als doen nietgelaft hebbenge-
vonden , omme op tie poinden daerinne begrepen te relolveren

;

nogtans aengezien om redenen daertoe in de voorfz propofitie

verhaelt,en veelandere,die daertoe dienen,ten xeer grootedien-

fte van de Vereenigde Nederlanden, ende befunder vandenLan-
de van HoUant es (trekkende , dat fyn Excellentie in deze gele-

gentheyt en geftelteniffe van der zaeken dezer Landen by alle moge-
lyke middelen in fynen goeden yver worde gelecundeert en ge-

hanthout, befunder overmits goedehoopeen apparentieis, dat by
middelen van dien den gemeencn vyand gedrongen fal worden 't

velt te verlaeten , en confequentelyk dat niet alleen de Stadt

B. . . daer deur geheelyken , maer ook eenige Steden en fterk-

ten by den vyanden geoccUpeert , by fyne Excellentie verovert

zullen mogen werden, ende het volk van oorloge van fyn Excel-

lentie gehouden in Steden en Landen in 't gewelt van de vyanden
jegenswoordig wefende ; Soo hebben de Edelen en Gedeputeer-
den van de Steden op *t behaegenvan haere refpeftive Principae-

len goedgevonden , dat ten einde voorfz over de Provincien van
Hollant, Zeelant, Utrecht en Vrieslant zyne Excellentie noch
eens extraordinairie foude werden geconfenteert de fomme van
hondert duyfent ponden , te betalen binnen een maend eerflko-

mende ten langften. Ende omme de quote van Hollant in dezel-

ve fomme te vinden, hebben de Edelen ende Gedeputeerdenvan
de Steden voor 't belle en gereetfte middel gevonden , dat de
Steden by koopinge van renten over de principaelllen van haere
poorteren en inwoonderen, gelyke fomme fouden binnen den
voorfz tyd opbrengen , als mede twee en tfeftich duyfent vyfhon-
dert ponden in den voorleden maent van September over de Ste-

den gcquotifeert is; omme waarop eindelyk Rcfolutie in tebren-
gen , hebben de Edelen en Steden aengenomcn alhier te compa-
reren den feven en twintigllen defer maent , omme te befoingne-

ren met volkomen lall hem diesaengaende raette meefle Itemmen
te mogen conformeren , oxermits de zaeke egeene rapport of
uitllel en fal mogen lyden ; fuUen daeromme Uwer Ed. niet nae-

laeten in aenzieninge van de nootelykheyt der voorfz zaeke en
dat grootelyks den Lande van Hollant befunder daer aen gelegen

is, Uwer Ed. Cedeputeerden op moreen voornoene den laetjlen de-

fer maent te fchik'<-en alhier in otifeVergaderiiige, omme in de voorfz

faeke te helpen refolveren , en daer toe dezelve Gedepnteerden tege-'

ven volkomen laji als vooren. Hicr mede Edele , M-^yfe , Floog-

gekerdet ^eer ^oorzienige , DiJcreeU Heeren y onfeHee-

33 re
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>, re Godt 7.y met Uwer Ed. G^fchreven in den Hage den naeil-

:, leflen Odober vyftien hondert fes en tachtich.

„ Onderftont,

„ Ter Ordonnantie van de Staetcn,

a By my, en was ondertekent,

„ C. DE RECHTERE.

Het opfchrift was: ^dele ^Wyfe ^ Hodggeleerde , zeerVoorzientge-»

S^ifcreete Heeren , de 'Vrejidenten en Raden van den Hocgen en Trovin-

cialen Raden , en die van de Kamere van Rekeninge in Holland^

fnitsgaders de (^k') Schepenen en Rcgeerders van den Hage
De tweede MilTive by de meeiffcmelde Staaten aan de voorfz Jy!'!^'^^

vier Collegien afgevaardigr, was van den ^3. januarii 1587. (/), ^^.n"

ten eifide zy hunne Gedeputeerden op morgen voornoene ten itegen uu- voorfz

ren zouden fihikken in de Vergaderinge van de Staeten^ omme op de ^ii^'^'-*-

continiiatie van de gemeene leening' by de Steden gedaen., daeraf rem-

botirfement uyt de verpondinge van den jegenwoordigen jaere 1587.

was belooft , te refolveren. Zulke en diergdyke zyn 'er vericheide

(»!?3, voornamendyk daartoe ilrekkende, dat zy hunne Gedepu-
teerden zouden zenden , omme op de voorgeftelde eiltchen van
gelden, belaiUngen of ook vvel op de repartitien der Confenten ter

\ ergaderinge te Lidviferen en refolveren ten meellen dienllen van
den Lande; zoo als ook by extrad (») uit de Refolutie van de
Heeren Staaten van Holland van den x3. December i598.klaarlyk

biykt, dat de Gedeputeerden van de Societeit ter Vergaderinge van
haar Edele Groot Mogende even eens geconfenteert hebben in de
lalfen, als alle de andere Steden van Holland ; 't welk geduurt heeft, Hoelang

immers voor zoo verre wy hebben konnen nagaan {0^ tot kort na ^l",*^?"

den jaare zeltien honderd; dog alle deze Brieven en Refolutien al- g'eder-'"'

hier

(i) Dog de opfchriften der volgende brieven behelsden , Biirgemeejleren en

Regeo-ders van den Hage. In zommige brieven , aan die van den Hage door de
Sraaten van Holland of derzelver Gecommitteerde Raden afzonderiyk gefchre-

ven , hoewe! over zaaken de Societeit betreffende , wierden zy zomtyds Heeren

,

zomtyds goede Frienden genoemt.

(/) Zie Refolutie van Holland van den 23 Januarii 1587.
(?n) Te vinden in 't Regiller van de Societeit

,
gequoteert C. fo!. i. tot

18. "oerfo.

(n) Geregiftreert in 't voorfz Regifter van de Societeit fol. 21. en volgende.

(0) De laatfte Refolutie van haar Ed. Gr. Mog. , welke wy ten dezen op-

zigte geregiftreert vinden j is van den 3. ---20. Septemb. 1603. en van dezen
inhoudet ,, De Collegien van den Hoogen en Provincialen Rade , Rekenkamer
„ en Regeerders van den Hage, op het zelve point mede befchreven zynde,

J, omme te bewilligen en conienteren voor het contingent van den Hage in de

J, voorfz drie hondert duyfent ponden, hebben door hacre Gedeputeerden ver-

,, klaert, dat het vinden van penningen by verkoopinge van renten , henluy-

„ den befwaerlyker valt , als andere Steden , overmits den Hage een open

„ plaatze is ; dat zy niettemin ( mids den jegenwoordigen hoogen nood en ge-

„ fteltenifle der zaaken ) nog voor deze reyfe te vrede waren , haer contingent

„ in de voorfz drie hondert duyfent gulden neffens de andere Steden op te

//. 'Deel. Gg ^ „ brci>
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hier afzonderlyk tc vvillen aanhaalea , zoude veel eer den Lezer
tot vcrdriet, dnn tot genoege verltrekken. Allecn moctenwydaar-
by nog kortelyk aantekenen , dat de Hceren Staatcn van
Holland of derzelver Gecommitteerde Raadcn zcdert dien tyd tot

nu toe hcbben vervolgt aan de Societeit toe te zcndendeExtraften

uit de Rcfolutien by haar Ed. Groot Mog. van tyd tot tyd op 'c

lUik van belaflingen genomen , met aanlchryvens , zoo het gcld-

middelcn betrof, van haar aandeel ten ComptoireGencraal van Hol-
land , of anderzinrs , op de gezette termynen te vi^illen fourneren

,

of zoo het andere zaaken raakte, van die ter uitvoeringe te docn
brengen, zoo als wy hierna breeder zullen aantoonen,

Ondertuflchen Itelden de gemelde drie Collegien en deMagiflraat
van den Hage met den anderen ordre op de vereilcht werdcnde
zaaken , en hadden de eerlte penningen vvegens het aandeel , vvaar-

op die van den Hage tor meermaaien by de Staaten van Holland
vvairn aangeflagen in de geconfenteerde hooftfommen

, geligt op
het geloof van zommige Leden uit de gemelde Collegien en oolc

uit de Magiltraar, in hun particulier, en dezelve by wyze van lee-

ninge in vo^irraad opgcbragt. Om welke penningen weder te be-

komen, en vooral zorge te dragen* dat de renten immiddels aan
de fchuldeiffchers behoorlyk wierden beta:lt, beraamden zy te za-

men zekeie middelen van belalUnge, welke zoo wel by de Ede-
len en Suppoolten, als by de burgers en verdere ingezetenen van
den Hage zouden moeten werden gedragen , 't geen dan in den
jaare vyftien honderd zeven en tagtig aanleidinge gaf tot het maken
van het navolgende eerlte Verdrag.

„ AT SOO omme te vinden de interellen van de penningen, die

„ op 't gelove van fommige uvt de Collegien van den Hoogen en Pro-

„ vincialen Raden en ^an de Rekeninge in Holland , mitsgaders

„ van eenige van de Magiltraat van 'sGravenhage geligt fyn van ver-

„ fcheide Crediteurs, die tot furnifTement van de quote, daeropdie
5, van den Hage tot meermalen by de Staeten gerepartieert zyn ge-

„ weeft van noode is bequaeme middelen te raemen , daermede
„ dezelve interellen betaelt zullen rnogen vi'erden,tertyden wylen
„ toe, die verlchenen penningen by de Staeten uyt de gemeene
„ Lands middelen gerembourleert of anderzints afgedaen en ge-

„ queeten zullen zyn ; SOO IS 'T, dat die van de Collegien van
„ de Raden en Rekeninge uytte naem van de gemeene Suppoofttn
„ van den Hove ter eenre, en den Hailliu, Schout, Burgemeellers

,

„ Schepenen en Vroetfchappen van den Hage, uytte naeme vande
„ gemeene burgerye aldaer ter andere zyde, onderlinge geaccor-

„ deert en verdragen zyn , dat van nu voortaen alle de Herber-

,. giers,

„ brengen ; adviferende voorts , dat ten aanzien dc Landcn zeer bezwaart wa-
,, ren

, zoo by verkoopingc en conftitutie van renten, als ligtingevan pennin-

,, gen op intcreft, geradcn en dienftig was , meer ioopende middelen in te

J, willigen, omme de nootlyke laflen te vervallcn ; daerop hen verklaert is,

„ dacnien in alle Vergaderingen tot dien einde arbeidt , en dat de Vergade-
„ ringe zeer aengenaem zoude wezen , indicn zy daertoe eenigen goeden voor-

,i llag konden doen.
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» giers, Tappers, en die neeringe doen van drooge gailerye te

„ hoiiden, 00k die wyn tappen daerinne begrepen, vanelckeame

„ Rynlbhe of Spaenfche wynen,diezy tappen ot llytcn zuUen, ge-

5, houden fullcn m efen te betalen vier guldens op de aeme, en van

„ Franfche wynen, van elke aeme twee gulden boven en behalven

„ 't geene op dezelve wynen tot nog toe geheven en bctaelt is ge-

„ -weeit; dat mede van alle fwaere bieren van drie gulden let vat

,-, of daerboven. die van nu voortaen in den Hage gedronken ful-

„ len werdcn,by eenyegelyken fooSuppooltenalsandere, niemand

„ uytgezondert , boven 't geene tot nog toe daervan geheven is,

„ zal betaelt vverden zes Ituyvers , en dat overzulks die Tappers

„ voortaen van dezelve zwaere bieren op 't vat betalen fullen vier

„ en twintig ftuyvers, die burgers van den Hage agtien lluyvers

„ en de vrye Suppoollen fes ituyvers. Dat ook by die vandevoorfz

„ Collegien en Magiilraet van den Hage of haereGedeputeerdege-

„ revideert zullen vverden de Quohieren van de Verpondingen van

„ de huyfen van den Hage, en daerinne geflelt werden de geene

„ die overgeflagen en verhoogt, die geene dewelke met nieuvve

„ werken verbetert of anderzints bevonden zullen Averden merke-

„ lyk te weynig getaxeert te wefen ; van alle welke ontfang apart

„ gemaekt en voor de voorfz Collegien verantwoort zullen wer-r

„ den, ende de pennningen daervan komende bekeert totbeialinge

„ van de voorfz interellen, mits dat zoo wes dezelve penningen tot

„ voldoeninge van de voorfz intereflen niet I'ullen mogen volltrek-

y, ken , dat het felve by de Burgemeefteren van den Hage gefup-

5, pleert fal worden uit de Thefaurie en inkomen van den Hage.

n Des is bevoorwaert, dat indien geduurende deze coUeftatie die

» van den Hage bekomen konden van de Staeten eenig rembourfe-

» ment van de penningen, die voor 't gemeene Land gelicht fyn,

„ 't zy by ailignatie op de Verpondingen of anderzints, dieinzul-

j, ken «;evalle die voornoemde Burgemeefters van den Hage ge-'

>, houden zullen uefen zoo veel penningen als bedragen mogen de
5, interefien van 't geene in maniere als vooren gequeten fal wefen
„ uyt de Thefaurie van 't Corpus van den Hage te employeren tot

„ verdere aflo/Tinge van de voorfz geligte penningen, als fy van ge-

o lyke tot dezelve afloflinge zullen employeren alle 't geene vves

„ by de jaerlykfe rekeninge van de voorlz Thefaurie bevonden fal

„ werden over te fchieten , en meer ontfangen dan uytgegeven te

„ zyn, en dit alles geduurende tot wederz.eggen van de voorfz Col-

» legien, en die van den Hage, en elk van hen in 't byzondcre,

„ en niet langer, ende mits hier mede dezelve Collegien en alle an-

„ dere Suppoolten van den Hove geenzints geprffijudicieert zullen

„ werden in haere exemptien en Vryheyd van de lalten van 't Cor-

„ pus van den Hage en anders henluyden van outs competerende,

„ maer blyvende dezelve exemptien en vryheden in alles in hunge-
„ heel ; ende zoo verre op de colleftatie van de voorfz. opheve of

r, anderzints mogten difputen reyfen , dat dezelve en al het aencle-

„ ven van dien lal ftaen tot verklaeringe en decifien van de voorgc-

,, melde Collegien. Gedaen in den llage en deur lad vandevoorfz

„ Collegien en Magiftraet by heurlieder Griffiers, Auditeur en Se-

Gg 3 „ crc-
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„ crctaris van den Hage refpedive onderteykent den agt en twin*

„ tiglien April xvc. zeven en tachtich. En was ondertekcnt.

A. GENIETS, P. HANNEMAN,
C. VAN DER GOES en M. BENNINCK.

Uit kragte van dit Verdrag wierd den eerflen Mei daaraan ter

Audientie van de Rolle van den Hove deze navolgende Publicatie

gcdaan , ten einde de Edelen en Suppoolten , ( die voorheen van 's

Graafs beden, Schoten, Subventien en andere ongelden , die byde
Staaten van den Lande den Graaven wierden ingewilligtr als mede
van alle omllagen, impoHtien en excyfen, die by de Magiltraat van
den Ilage, in gevolge van haare verkregene Oftroyen tot voldoe-

ninge van 's Haags aandeel in de bovengemelde laflen wierden op-

geilelt en ingevordert (/ ) , vry en ontheven waren,) zig nu daar-

na zouden hebben te gedragen

:

Pubiica- « ALSOO mits den grooten nood van den oorloge, 't Corpus
tietcr ,) van den Hage zekere groote menichtevanpenningenheeftmoeteii
Rolle van

^^ tg ^'ege brengen en lichten op intereflen ten behoevc van 't ge-

ve" va°n " meene Land, tot latle zoo van de gemeene Suppooften van den
de'voorfz » Hove, als van de Burgeren van den Hage , op credit van den
belaltin-

j, geenen die daervooren heure particuliere geloo e hebben. ver-
^^""

„ ltreckt;.ende dat al reets veele en verfcheyde interelTen fyn ver-

loopcn, die by de lieeren Staeten niet en waren atgedaen, ende
Thefaurie van den Hage daertoe niet futiifant word bevonden;
SOO IS'T, dat die van de CoUegien van den Hoogen en Pro-
vincialen Raden en de Luyden van de Rekeninge in Hollant,

mitsgaders de Bailliu , Schout, Burgemeeiteren , Schepenen en
V'roetlchappen van den Hage refpeftive hebben geordonneert en
geilatueert, ordonneren en Itatueren mits dezen, dat bovcn die

ordinaire Excyfen van nu voortaen alle de Herbergiers, Tap-
pers en die geene die neering doen van drooge galteryen te hou-
den , 00k die vrye Tappen daerinne begrepen , van de Rynfche
en Spaenfche vvynen, die zy tappen ofte flyten fuUen, gehouden
fullen wefen te betalen vier gulden op te aeme, en van de Fran-
fche wynen van elke aeme twee gulden. Dat mede van alle

fwaere bieren van drie gulden het vat ofte daerenboven, die van
nu voortaen in den Hage gedronken zullen werden , by eenen
ygelyken, zoo Suppooilen als andere , niemandt uytgezondert,
iaoven 't geene dat daer van tot nog toe gegeven es , betaelt fal

werden fes ftuyvers, en dat overzulks de Tappers van dezelve

fwaere bieren betalen zullen vierentw intig ftuyvers , de Burgers

„ van den Hage achtien ftuyvers, en de vrye Suppooften fes ftuy-

„ vers. En dit alles by provifie en ter tyd toe andcrs bydevoorfz,

5, CoUegien en Magiftraet refpedive hierinne fal wefen geordon-

„ neerf.

(p) Zie hiervan breeder onze Aanmerkingen ondcr de Bylaage Num. xxi.
en XXXI. ah mede het Bedgc van den Hove onder de Bylaage f^j. 256.

5>

5>

5J

5>

5>
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,, neert. Elk fegget den anderen voort. Gepubliceert in de Au-

^, dientie van de Rolle van den Hove ter preleniie van de Suppoo-

ften en andere ommellandcrs, den eerllen dach van Meye xvc
\, feven en tagtig. By my

,

„ was getekent

,

„ J. DE WOERDEN.

Nadat nu de Societeit eenige jaaren aldus geftaan en derxelver Gefchil-

Leden met den anderen haare gemeene zaaken in der minnebehan-
}-^i"ende

delt en verrigt hadden, vielen 'er van tyd tot tyd tiilTchen de re- drieCol-

fpedive Collegien en de Magiftraat van den Hage gefchillen , dan legienen

over deze dan over geene zaaken , en wel inzonderheid over den
I'^^^t^f^'u

ophof van de oude en het bevviiligen van eenige nieuwe middelen tyd tot

van belaftinge, als mede over de regeeringe en beheeringe derzel- tydont-

ve. Dog wy zullen ons niet inlaaten , om alle deze moeyelykheden ^^^"'

alhier op re haalen, vermirs wy ons verbeelden, dat wy daarmede

veele Lezers geen groot genoegen zouden geven ; weshalven wy
maar kortelyk zullen aantekenen, dat dezelve eindelyk bycompro- Weiden

miilie van den z8. Maart zefticn honderd drie ter arbitragie van de 9>nclelyk

Heeren Johan van Oldenbarnevelt , Advocaat van den Lande , Mr. geftd^

*Pieter van der Meer , Raad en Penfionaris van Delft, Johan van teruit-

Santen^ Raad in den Raade van Staate, Jajper van Kinfchot Tre- ^P''^4V

forier en Foy van Broukhoven Gecommitteerde Raade van deStaa- ^^^3

ten van Holland, wierden geftelt. \'C^ aarop dan, na verloop van

eenige maanden, de voornoemde Heeren Arbiters den is'.Odober

des gemelden jaars de navolgende (^} uitfpraake deden.

„ ALSOO zekere queftien en differenten gerezenwarentuffchen Uitfprake

„ de Collegien van den Hoogen en Provincialen Raden , mitsga- ^^^^^^'

ders die van de Rekeninge in Holland, zoo voor haar zelven als ^ers daar-

van wegens de Edelen en Suppooften in 'sHage ter eenre; ende op.

Schout , Burgemeefteren , Schepenen en Vroedfchappen van 's

Hage ter andere zyd'e, beroerende de gemeenheid en de admini-

llratie van de lalten en contributien , die by devoorfzpartyenten
behoeve van de gemeene zaaken gedragen en geheven worden

;

alle welke queftien en differenten de voorfz partyen aen ons hier

ondergefchreven goetgevonden hadden te verblyven en fubmitte-

ren volgens de afte van fubmifTie hierna van woorde tot woor-
de geiniereert.

„ Alfoo tulTchen de Collegien van den Hoogen en Provincialen

Raden mitsgaders die van de Rekeninge in Holland ter eenre j

en den Schout , Burgemeeilers , Schepenen en Vroedfchappen

van den Hage ter andere zyde, zekere zwaerigheden en diffe-

renten gevallen en ontllaen waren , beroerende de adminiftratie

van de oude middelen en het mwilligen van eenige nieuwe mid-

„ delen

»>

»

»

((j) Deze Uitfpraake met de afle vati Submiffie fbaat geregiflreert in 't Re-
gifler van de Societeit getekent C. fol. 26.-34. en werd mede gevonden in 't

Regifter der Ordonnantien , enz. van den Hoogen Raade A. 2. fol 47.
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„ dclen van confributien , die van de Societeit in den jaare 15-87.

„ op«ercgt acngaende, mitsgaders op de regeeringe der/elver, de-
„' welke by vcrl'cheide vergaderingen, conferentien en communica-

„ ticn daerop gchouden, niet volkomen afgedaen en gearrelteert

,, hebben konnen ^\erden, en confidererendc dat dergemeeneoor-

„ logs lallen vervallingen niet en konnen lyden , de decific van de

„ zaeken langer te houden in onzekerheid i SOO IS'T, dat de

„ voorlz drie Collegien voor haer zelven en uit den naeme van de

„ gemeene Suppoolten van den Hove ter eenre , mitsgaders deRe-

„ geerders van den Hage voor haar zelven , als uitten naeme van

„ de gemeene burgerye ter andere zyde , alle zwarigheden , gefchil-

„ len en diflferentiale poinften , die vooifz Societeit aengaende, 't

„ gevolge en aencleve van dien, egeene uytgeibndert of buytenge-

„ relerveert, gefubmitteert en geltelt hebben, lubmitteren en itel-

„ len by dezen in 't zeggen en arbitragie van deze vyf navolgende

„ perzoonen, a's aen den Heer en Mr. Johan van Oldenbarnevelt ,

„ Advocaet van den Lande, Mr. dieter van der Mcer^ Raed en

„ Penfionaris der Stad Delft , Johan van Santen , Raed in den

„ Raede \an Staeten, den Thefaurier Kinfihot en Foy van Brouk-

„ boven Gecommitteerde Raed van de Staeten van Holland ; ende

J,
zullendeRegeerders van den Hage haere pretenfien die Collegien

„ by gefchrifte overleveren binnen den tyd van drie vveeken naer

„ date dezes; daer tegens die Collegien binnendentyd van veertien

„ d.igen overleveren zuUen haere fchriftelyke defenlien, en de zae-

„ ke voorts befchryven by replycque en duplycque van veertien da-

„ gen te veertien dagen, indien 't noot zy, en binnen een maend
„ daarna ten wederzyden haere probatie-llukken en mtmimenten

„ overleveren onder die voorfz Arbiters , omme by dezelve uit-

„ fpraei<e gedaen te werden, op de conclufien by parthyentenvve-

„ wederzyden genomen, of ook biiiten dezelve conclufien , zulks

„ haer Edele in goede juflitie , policie, reden en billykheid zullen

„ hevinden te behooren ; dog met limitacie van zekeren tyd , be-

„ houdens dat de tydt overflreken en de Societeit opgefeit xynde,

„ de Suppooiten zullen blyven ongeprejudicieert in alle haere prae-

„ eminentien, Privilegien en exemptien volgende 'c voorfz Con-
„ traft van Societeit tullchen deze partyen in den jaare ^5^7. ge-

„ maekt, ende dat als dan Burgemeelters en Rcgeerders van den
„ Hage in alles zullen wezen onverkort, en mede blyven in haer

„ geheel, en wes by de voorfz Arbiters uitgefproken en verklaart

„ fal werden, fal by partyen ten wederzyden werden nagekomen
„ en agtervolgt, fonder eenige provocatie ofte oppofitie op peyne,

„ dat die partye , die in gebreke bevonden zal werden, 't gunt

„ voorfz is teonderhouden, gehouden zal wefen by provifie tot fy-

„ nen lalte te dragen, wes by de voorfz Arbiters jegens henl. ver-

„ klaert en uitgefproken fal uorden; welk compromis aen weder-
„zydenby partyen ondertekent en by de Heeren Arbiters geac-

„ cepteert en aengenomen zynde, zullen als dan terllond intrynge-

5, bragt werden alfulkenieuwemiddelen als by dc voorfz Collegien te

„ zaemen geraemt en goetgevonden zullen a\ erden. Ende zullen

„ middelertyd en tot anders by Arbiters zal wefen geordonneert

,

„ onvcrmindert 't regt van de Societeit, die Schellingen op de bie-

„ ren
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ren over de burgers van den Hage, mitsgaders den ouden excys

op de wyn gecolledeert werden , gelyk tot nog toe is gefchiedt

ende zuUen alle andere raiddelen ontfangen worden by den Ont-

fanger van de Societeit, omme ter ordonnantie van de vier Col-

legien gecmployeert te werden tot betalinge van de gemeene laf-

ten van de Societeit. Aldus gedaen en by de voorfz partyen on-

dertekent den x8. Maert 1603.

J, En was ondertekent,

„ M. ROSA en A. DUYCK, D. van SANTEN
„ enM. BENNINK.

„ SOO Est, dat wy ohdergefz , nadat een yegelyk van 6ns in 't

aennemen der voorfz fubmiflie iiadde bewiiligt, doorgezien en

rypelyk geexamineert hebbende , alle die fchrifiuuren , muni-

menten , en verificatien by partyen hinc inde aen ons overgege-

ven, en nae mondelinge communicatien met de Gecommitteer-

den derzelver op de voorfz ditterenten gehouden , gelet op alle

het g-^ene daer op geoordeelt is dat in materie van politic en con-

tributien tot confervatie van de algemeenen Staat van den Lan-

de en ieders geregtigheid in goede jultitie en billykheid behoort

gelet te worden , by onle arbitrate fententie uitgefproken en ver-

klaert hebben, fpreeken uit en verklaeren by dezen, dat van nu
voortaen die vier guldens op ieder ame Ryniche en Spaenfche

wyn, en de twee guld. op ieder ame Franfche wyn tot lafte vau
de vrye en onvrye Tappers , mitsgaders de fes lluivers op de
fwaere bieren, over alle Suppooilen en inwoonders van denKa-
ge by 't verdrag van den jaere if 87. tulTchen partyen ingewiiligt,

zullen vi ezen gemeen conform 't voorfz verdrag. Dat vooi ts bo-

ven den excys op de brandewyn, zeepe , turf, verkopinge van
de onroerende goederen en van de boelhuyfen ( by het accoord

van den 7. April lellleden ingewijligt) den excys op ieder fmal-

tonne fout van twee tot drie guldens zal worden vermeerdert,en

dat in plaetze van dertig en twintig lluivers , die by 't zelve Ac-
coort xyn ingevoert op 't flaen van beelten boven de twee jae-

ren en van de verkens betaelt fal werden den xx. penn. op foda-

nigen voet en ordre , als den impoll van de Heeren Stacten van

Holland daer over verpagt en geheven werd , blyvende de impo-
fitien van twaelf lluivers op de eenwinterfe en fes ftuivers op de

„ kal\ eren en fchapen , volgens 't voorfz verdrag ; dat mede van

„ nu voortaen den excys op die bieren boven de fes lluivers in 't

„ vOorfz provifioneel Accoord gementioneert, verhoogt zal werden

„ met twaelf lluivers op ieder tonne biers in te leggen by de Tap-

« pers.

„ Alle welke middelen nevens het capitael en jaerlyxverloop van

„ de renten van 7481. gls jaerlyks, die de voorfz vier Collegien

„ fpreekende hebben op de Heeren Staaten van Holland , mitsga-

„ ders den opheve van de verpondinge, zulks dezelve by goetvin-

„ den van de voorfz vier Collegien alreets zyn ofte nog zullen wer-

„ den verhoogt of verleegt , op de name en van wegens defelvc

//. Deef. Hh „ vier
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„ vier Collegien verpagt of gecclle(?leert , aen haven Ontfanger-

„ Generael gellelt of nog re Itellen , gerefpondeert en by denzel-

„ ven 7.00 in ontfang als uitgave geadminiltrcert zullcn Merden,ter

I, ordonnantie van de voorfz vier Collegien, zonder dat huneenig

der voorfz partyen dezelve apart en in 'c byzonder zullen vcrmo-

gen te onderwinden, daarop te ordonnereneenigevcrmindering,

vermeerdering, quytfchelding of verandering daar in en over te

plegen fonder gemcen advys. Des zullen die penningcn van de

voorfz middelen vooraf werden bekeert tot voldoeninge van 't

gunt de voorfz vier Collegien gehouden zyn of nog zullen werden

„ aan 't gemeene Land te betalen , daar onder gerekent den loo-

„ penden lafl van de vier en twintig Ituivers op ieder tonne biers

„ of equiralent van dicn, 't vvelk de Heeren Burgemeelters en Re-
„ gierders van den Hage tot profyte van de Heeren Staaten van

„ Holland uit kragte van der voorfz Heeren Staaten algemeene re-

„ folutie moeten goet doen ter tyd toe en foo lange de voorfz vier

„ en twintig ftuivers of her equivalent van dien by de voorfz Hee-

„ ren Staaten fullen werden geprofyteert , ende zullen die van den

„ Hage uit het overfchot werden gerembourfeert van 't geene de-

„ zelve 'c zedert primo April i6oi. tot defen dage toe tercaufevari

„ de voorfz 14. Its. of het equivalent aen de voorfz Heeren Staeten

„ hebben moeten uitleggen en betalen met den interefle van dien

„ tegen agt ten hondert in 't jaer tot de effeftueele betalinge toe,

,', ende zullen de voorfz Burgemeelfers en Regierders van den Ha-
„ ge nog daerenboven ende voor uit tot fubventie van haren parti-

„ culieren nood en tot profit haerer Thefaurie trekken en genie-

„ ten de fomme van vyf duylent Car. guld. jaerlyks ; ende fullen

„ de voorfz middelen en contributien als gemeene middelen gehe-

„ ven en geadminiftreert u erden en de voorfz betalinge daer uit ge-

„ daen als voorfz tot den eerlten April zeltien hondert en agt, bin-

„ nen welken tyd de vooriz partyen gehouden zullen wefen hen na

„ alle 't gunt voorfz is te reguleren ende foo veel langer , tot dat

„ zy gezamentlyk of iemand van partyen uit deze Societeit zullen

), willen fcheiden, daeraf men fal gehouden wefen den anderen fes

„ maenden te vooren nae den voorfz eerlten April r6o8. behoorlyk

„ te infinueren ; Wei verftaende, dat zoo de lalten der voorfz So-
„ cieteit met de voorfz middelen niet fouden konnen voldaen wer-

„ den , de voorfz Collegien zullen vermogen dezelve middelen te

„ mogen verhogen of andere intewilligen , zulks zy ten meelten

„ dienlte van" de Societeit en minlte quetzinge van de Suppooften

J, en inwoonders van den Hage zullen vinden te behooren.

„ De voorfz Societeit opgezeit zyndeen by gevolge gedilTolveert,

„ zullen de Collegien van de Raden en Rekeninge, mitsgaders de
„ Suppooiten blyven ongeprejudicieert in haere Vryheden , Privi-

„ legien en Exemptien volgens 't voorfz contrat^l van den jaere vyf-

„ tien hondert zeven en tachtich, en als dan fullen ook Burgemec-
„ fters en Regierders van den Hage wefen onverkort, maer in al-

» les blyven in haer regt en geheel ; ontzeggende partyen en re-

„ ipeftivelyk alle verdere eiflchen en conclufien zoo in conventie als

„ reconventie op en tegens clkanderen gedaen en genomen.

„ AI-
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„ Aldus gedaen en gcpronuncieert in 'sHage den 1$. October

„ 1603.

„ En was ondertekent,

„ J. VAN OLDENBARNEVELT, PIETER van der MEER,
„ J. VAN SANTEN, J. KINSCHOT,

„ enF. VAN BROUKHOVEN.

Deze uitfpraake, fchoon tamelyk grdot , hebben wy egter dien- DeSocie-

ftig geoordeelt alhier in 't geheel in te voegen, eensdeels , om dat teitbe-

de Societeit 7edert eerll haare regte gellake heeft bekomen, en ten dowde-
andere, op dat een ieder daaiuit des te beter kennille moge heb- zeuit-

ben wat middelen van belaltingen men genootzaakt is geweeit inde ^piafk

eerlte en vroege tyden van de Societeit met ondcrlinge bewilligin- rereste^
ge van de ^icr Collegien in te voeren, omme daaiuit voornament- geftake.

lyk te voldoen iiet aandeel , dat den Hage in de gelden, by den
Souv-ain van den Lande van tyd tot tyd ingewilligt, metennevens
de andere Steden gehouden was op te brengen, en dat wel veel-

tyds by antictpatie cnoprekeningei welk aandeel dan de Steden , elk

in de haare, moelten zoeken (r), zoo zy bell konden, nadien de
gemeene middelen van Confumft'te als toen nog niet groot , en de
verpondingen over de huizen en landen nog niet hoog, en zulks in

geenen deelen voldoende waren aan de zvvaare lalten, die Holland
in die d;oevige tyden tot bekominge van 's Lands vryheid moeft
ondergaan ; zynde het quohier der verpondinge op de huizen en
landeryen eerlt in den jaare .'eftien honderd drie en dertig (j) in-

gevoert , zoo als het , buiten de veimeerderinge van de nieuw aan-

getimmerde en verbeteide huizen, tot den jaare zeventien honderd
drie en dertig is gebleven.

By dezelve uitlpraake was aan die van den Hage, tot onderfteu- I^ienvan

ninge hunner Treforie, die in dien tyd zoo wel niet geftelt was als werden^^
wel thans, jaarlyks toegelegt een fomme van vyf duizend gulden, by dezel-

te genieten uit de inkomflen van de Societeit, welke fomme by ve uit

Refolutie van gemelde Societeit van den 31. Mei i66i.is verhoogt
^i^t^de 'in-

met een gelyke fomme van vyf duizend guldefi , dog alleen by pro- komftcn
vifie en zoo lange de gelegentheid van het inkomen van de Socie- vandcSo-

teit zoude konnen ( t ) lyden; En is zedert tot nu toe de Magi-
Segd'^ect

flraat in 't genot gebleven van jaarlyks tien duizend gulden uit So- vyf dui-

cieteits kas als een y^/4/7<^/^ te trekken. Des niet tegenllaande dit ?cndgi.

vooricgt , beweerden die van den Hage in den jaare zelticn honderd ?|^^^!^''"

vyf en tagtig, dat 'er geene uitdeelinge van de gemeene pennin-
hoogt'"^'''

gen

(r) By Refolutie van den 27. Mei 1585. wierden de Steden door haar Ed,
Groot Mog. gemagtigt cm haare quoten te vinden en te repartieren over de
vermogenfte en gequalificeerfle hunner burgeren en ingezetenen.

(x) DeQuohieren der verpondingen zyn geformeert in den jaare 1628. en
daaruit een redres generaal gemaakt in den jaare 1632. 't welk zynen aan-
vang heeft genomen met 1633. De voorige Quotieren waren geformeert in

1583-
(t) Zie mede Refolutie van de Societeit van den 19. Januarii 1683.

//. "DeeL Hh i
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mctcen
gelykc

lomme.

By uic-

dcelinge

van So-

cieteics

pennin-
genge-
niet de

Magi-
ftraat

twee vyf-

dcn en dc

andere
CoUegicn
ieder ecn

vyfde.

Tocftand
vandeSo-
cieteicze-

devci6i4.

tot 1618.

i6i9.enz.

Nieuwc
vereeni-

ginge der

Collegien

metde
Magi-
ftraat on-
trent

1622.

Hoeen
uitwat
Leden de
Societeit

bellaat

:

aen van Societeits kas bchoorde te werden gedaan aan de drie an-

dere bollet^ien, met hen de Societeit uitmakendt , om dat diepen-

nintren, '/.oo zy zeiden, nictwierden verilrekt tot verbeteringe van

den^IIa'^e, maiir tot zaaken het gemeene Land rakende en tot laite

van 't zelve Itaande; en zoo men al uitdeelinge dede, dat den Ha-

ee als dan alleen zoo veel behoorde te trekken, als de drie andere

Collcgien tezamen, blyvende evenwel de tien duizend gulden valt

lUian. Nicttemin wierd om gevoegs wille by de Leden van de ge-

mclde Collegien voor dien tyd verdragen , dat die van den Hage,

by uitdeelinge, zouden hebben twee vyfden en de verdere Colle-

gien elkeen vyfde, en zulks als 'er vyf duizend guldens llond te

verdeelen, dat de Hooge Kaade, het Hof en Rekenkamer ieder

daaruit zoude protiteren een duizend en den Hage twee duizend

gulden.

In dien Hand fchynt de zaake eenige jaaren te zyn gebleven , dog

na den jaare zeilien honderd veertien, rezen weder nieuwemoeye-

lykheden en onlulten , welke zoo verre gingen, dat de Magillraat

van den Hage niet goedvond in de Societeit, op zulk een voet, als

die zedert eenigen tyd gellaan had, verder te blyven; waarvan de

Regeerders kenniile deden geven aan de andere Collcgien. En zou-

de zulks wel ligt eene geheele veranderinge of wel zelfs eene flo-

pinge en vernietinge van die gemeenfchap hebben veroorzaakt , in-

dien niet, ten deele door bemiddelinge en goede advifen vanbraa-

ve en voortreffelyke Luiden ; ten deele door de veranderingen *

welke in de jaaren 161 8. en 16 19. opquaraen , eene nieuwe Ver-

eeniginge v/are te wege gebragt; van welke wy cgternogde Voor-

waarden, nog den {v ) juiiten tyd hebben konnen ontdekken

;

hoewel ons waarlchynelyklt voorkomt, dat zulks ontrent den jaare

zeilien honderd twee en twintig zal zyn gefcbied ; niettegenftaan-

de dat men in de Notulen van gemelde Societeit aangetekent vind

,

dat „ den 28. Augulti i6xi,, ter prefentie van eenige Heeren, al-

„ daar met naame vermelt, Antbonis van Mierop tot Secretaris van
- de Heeren Gecommitteerde van de Societeit van 's Graven-Hage

is aangenomen ; en dat hy vervolgens den behoorlyken eed hcefc

gedaan tot zulken eeren , regten , baaten ,
profyten, emolumen-

ten en weddens als daartoe Itaan, enz. En dit is dan uat aanbe-

langt de eerfte opkomll en gelteltenide van de Societeit. Nu ver-

eifcht d« ordre - dat wy overgaan tot het tweede lid onzer verdee-

linge, en daarin aantoonen, hoe het meergemelde Collegie beflaat.

De Societeit is zamengevoegt
,

gelyk wy reets hebben gezegt,

uit de vier Collegien , te weten van den Hoogen Raade , het Hof
Provinciaal, de Rekenkamer en de Magillraat van den Hage. Alle

dcrzelver Leden komen niet CoJlegialiter by den anderen, maar ie-

der

>5

( u ) Onder de Refolutien van den Hove vind men aangetekent , dat het Hof
en Rekenkamer zyn gegaan in den Hoogen Raade , en aldaar te zamen hebben

bcllotcn , dat zy met den Hage het Collegie van de Societeit zouden continue-

ren zonder bepaalinge van tyd , en zoo de Magiftraat zig fchikkelyk aanftelde

en gedroeg , datmen aan haar zoude laaten volgen de verpondingen tot denjaa-

re 1619. volgens uitfprake, om daarmcde haar fchulden goed te doen. Zie

Refolucie van den 21. Mei 1620.
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<Jer Collegie zend zyne Gevolmagtigden ter Societeit, a!s de drie jeder

voorzittcnde Collegien ieder twee, en de Magiltraat drie, uitma- Coiiegie

kende overzulks te zamen negen perzoonen. De tyd hunner com- ^endzy-

miffieisnietbepaalcof by een algemeene Refolutie of Keglement magdg-"''

(als wel in zommige hooge CoUegien) valtgeltelt , zynde dezelve den.zvn-

gelaaten aan het uelgevallen en de fchikkinge van ieder Coiiegie ^ede tyd

in 't byzonder. Die by den Hoogen Raade ter Societeit werden mm^cn
gecommitteerr, zitten aldaar vier jaaren, werdende als dan wedcr hetgetal

door twee andere Ileeren, hen naafl (w) in rang, opgevolgt. deiGede-

Dog die by den Hove werden afgezonden , zitten aldaar maar twee Jen^on"
jaaren; wel verftaande, dat de tyd van den eenen een jaar vroeger bepaalt.

eindigt, als die van den anderen, zulks dat alle jaar op den eerflen Wacdaar-

regtd'ag na Kersmis een ander Pieer ter Societeit wegens het Hof ?ntrent

werd geichikt; dat is het eene jaar een uit de oudile (dePrefident coUegL
daaronder niet gerekent) en het andere jaar een uit de jonglte wcrd''

Raadsheeren , vermirs het Hof ten opzigte van alle Commiffien zig ^aai-ge-

verdeelt in tweeOrdens, te weten de Ordo Seniorum , zynde de
"'^'^'^"•

vyf oudlte Raaden en de ordo Juniorum ^ uezende de zes jonglte

Heeren. Dog niemand word uit het Hof in de Societeit afgezon-

den, voor dat hy eerlt alle de voorzittende Heeren in zyne orde

in die CommiiTie heeft zien ( .v ) voorgaan.

TufTchen de Hollandfche en Zeeuwfche Raaden werd ontrent TufTchen

deze Commiirie thans geen onderfcheid gemaakt. Want of wel in ^eHol-

de eerlte tyden onder de prefente Heeren wegens beide de Hoven fJEe'en

ter Societeit afgezonden, geene Zeeuwfche Raaden werden gevon- Zeeuw-

den, zoo moeiten zy nograns daarna, wanneer er aan de gemelde ^'^^ ^^^'

Cotnmiflie nog geen voordeel vail was, en dat in tegendeel dezelve geenon-^
voor een lalt wierde gehouden , dewelke met gelyke fchouderen derfcheid.

moell gedragen werden, nevens de Hollandfche Raaden dien mede
ondergaan. Behahen dat by het X. artikel van het Nader -Provi-

fioneel Accoord tulfchen de Heeren Staaten van Holland en Zee-
land , van den elfden Junii zeltien honderd vier en zevcntig ten op-

7.igte van beide de Hoven is •. allgeftelc , dat Vr aan de Radeii uit de

eene Trovintie apart en met feclufie van die van de andere Trovint'ie

geene zaaken gedefereert , veel mm by dezelve verhandelt of getermi-

neert zouden mogen werden {y ).

Wat fchikkinge de Rekenkamer ontrent deze CommiiTie heeft Wat
gemaakt, nu alhicr te willen ophaalen , zoudeonzesoordeels,t'eene- '\'^',^''~^'"'

maal te vergeefs zyn, nadien de gemelde Kamer by Refolutie van fcnkn-

^'

haar Ed. Groot Mogende van den 17, Maart 1728. (2) is vernie- mcr daar-

tigt,

(to) Te weten, zoo zy alle de Heeren reets in die Commiffie hebben zien

zitten. Zynde by Refolutie van den Hoogen Raade van den 12. Januariii678.

vaftgeftelc , dat niemand uit den gemelden Raade ter Societeit kan werden ge-

committeert , voor en aleer dat hy de oudere Heeren daarin heeft zien zitten

;

zonder dat het nodig zy , dezelve Heeren te zien committeren , volgens nade-

re Refolutie van den gemelden Raade van den . . . Februarii 171 1.

(x) Zie Refolutie van den Hove van den 18. Decemb. 1692.

(y) Zie verders des aangaande, met betrekkinge tot de Societeit, Refolutie

van den Hove van den 25. Julii 1680. in de zaake van den Raadsheer van der

Meulen. Als mede Refolutie van Holland van den 31. Julii 1660.

(z) Zie eerlle deel dezer befchryvinge pfl^. 119.
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ticjt, zyndc allecn (behalven denGriffier) overgebleven twee Re-
kenmeeltcrs, die vervolgens hunne zitcinge by continuatie behou-

dcn, fchoon 'er jegcnw oordig een derzelve het Gezantfchap aan 't

Hof van N'rankryk is bekledende. Aanbehmgende nu den Hage,

desvvegen werden jaarlyks ter Societeit gecommitteert een Burge-

mecder, een Schepen en twee Vroedfchappen , van vvelke laatlle

ieder maar een halt'jaar na den anderen zit ; dog de twee ceiilge-

mekle thans vccl al twee jaaren en zomtyds larger, na 't welgeval-

Icn van de Alugiitraat. De gewoonelyke tyd der verwiflTelinge van

de refpedtive Leden is met den aanvang van 't jaar, dog die van de
Magiltraat met den eerlten December; en de Vergaderplaats in 't

\'ertrek van de Graaffelykheids Rekenkanier ; welk vertrek in den
jaarc zelHen honderd een en tagtig, met bewiUiginge van de Hee-
ren van de Rekeninge, tot kolte van de Societeit, daertoe is vryge-

maakt {a). Voorheen quamen de Leden om de veertien dagen

( ^ ) by den anderen , dog nu , als de zaaken het vereifchen ; wer-

dende als dan door den Preliderenden of voorzittenden Heer de

Vergadering beleid en den Leden door den Bode van de Societeit

daarvan aanzegginge gedaan. Het Prefidie werd by den oudllen

Gedeputecrden in der tyd uit den Hoogen Raade bekleed, dieook
de zaaken ter deliberatie voorbrengt. AUes wat ter Societeit beflo-

ten werd , gefchied by meerderheid van itemmen na den rang en
ordre der zittinge ; maar zoo het onderwerp by 't een of 't ander

Lid eenige zwaarigheid ontmoet, neemt hetzelve als dan het ge-

befoigneerde over, om daarvan in zyn CoUegie rapport te doen en
vervojgens deszelfs advis of refolmie in te brengen. Het voorfz Col-
legie heeft een eigen Secretaris, die de befoignes en Vergaderinge
byvvoont ; de Notulen , Refolutien en Regiiters houd , en de aftens

tekent; als mede een Ontfanger van Societeits middelen eninkom-
llen, welke beide op Inllruttie by het meergemelde Collegie wer-
den aangeftelt. Mitsgaders een Bode en Kamerbewaarder. De eer-
titel, dewelke aan de Leden van de Societeit werdgegeven, is

£dele Mogende Heeren. Tot onderhoudinge van onderlinge

vriendfchap , eenigheid en goed verlland, hebben de Leden van
het gemelde Collegie eens jaars op den derden Saturdag in Odo-
ber eenen maaltyd, waarop ook verfchynen beide de Vroedfchap-
pen in dat jaar gecommitteert , als mede de Secretaris en de re-
fpedive Ontfangers, 200 van Societeits inkomften als van de Ordi-
naris-en Extraordinaris verpondingen ; welke maaltyd genoemt
werd de Societeits-maaltyd , ten voorfz einde in den jaare 1699. in-

gertelt en by Refolutie van den 25. Februarii 1704. nader be-
veltigt.

Nu komen wy eindelyk tot het derde en laatde point onzer ver-
deelinge; waarin wy voorgeftelt hebben te onderzoeken, wat zaa-
ken eigentlyk onder de beheeringe en bellieringe , als mede wat
ampten ter begevinge van de Societeit behooren. 't Zoude van de

• uiter-

(«) Zie Refolutien van de Societeit van den 19. Novemb. 1679. en 2. Ja-
nuarii 1681.

(i) By Refolutie van den 4. Januarii 1679.
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oiterlle vermetelheid zyn, indien vvy voorgaven in ftaat te wezen,
om alle dczelve in ordre te konncn opgeven ; onze kcnnilleisdaar-

toe te gering en de zaaken te menigvuldig ; Weshalven \vy maar
eenige der voornaamlte (zonder daarmede aan 't geheel te kort te

doen,) alhier zullen vermclden, en mitsdien eerft Ipreeken van de
Societcits middclen. Hiervooren hebben wy reets vcrhaalt, dat in

den beginne der opregtinge van 't gemclde Collegie door de vier

Amptgenootfchappen met eenpaarig befluit zyn opgeltelt vcrfchei-

de belalHngen of wel eigentlyk verhoogingen van impolitien , als

op dewyncn, bieren, zeep, zout, turf en diergelykemeer, bree-

der te zien by 't Verdrag van den 28. April vyftien honderd ze-

venentagtig en de daarop gevolgde uirfpraake van den 15-. O(?iob,

zeftien honderd drie, hiervooren beide in t geheel geplaatlt. De-
ze middelen zyn zedert, ingevolge van gemelde uitfpraake verpagt
en gccollefteert gevvorden op den naam en van wegens dezelvevier
Collegien en de beheeringe en bekceringe daarvan gebleven aan en
ter ordonnantie van de Societeit. Dog of alle de gemelde Specien

ihans nog in trein zyn en op denzelven voet werden ingevordert,

konnen wy met geene zekerheid zeggen, vermits wy bevinden,dat
in den jaare zeflien honderd agtien, ten tyde als de Societeit by de
Magiftraat den andere drie Collegien was opgezeid en dienvolgende
00k gefcheiden, dezelve Collegien de voorfz middelen, voor been
by hen tot lalle van de Edelen en Suppoolten ingewilligt, hebben
doen intrekken by Refolutie van den tweeden April des gemelden
(c) jaars, behelzende,

„ ALSOO de Collegien van den Hoogen en Provincialen Ra-
^ den, mitsgaders de Camere van de Rekeninge in den jaar 1587.

en 1603. refpeftive ingewilligt hebben verl'cheide middelen, en
onder andeie van alle zwaere bieren van drie gulden het vat of
daerboven, mede tot lalle van de voorfz Collegien , Edelen en
Suppooften fes lluivers; op elke tonne zeeps twee gulden ; van
de r>paeniche zeep van ieder pond een halve ftuyver , en vanieder

„ tonne turfs fes penningen; op alle de verkoopingen van huyfen,
erven en Landen den tagtigltcn penning en van alle Boelhuyfen
den veertigften penning, te betalen by den kooper. Ende dat
volgende hct Tradaet van de Societeit met Schout, Burgemee-
fleren en Schepenen van den Hage in den jaere ijoj. opgeregt
en in den jaere 1603. gecontinueert ; en dezelve Societeit nu by
die van den Hage opgezeyt ende dienvolgende gediflblveert is

;

SOO hebben de voorfz Collegien verltaen , dat de voorfz mid-
delen geduerende de voorfz Societeit, tot lafte van de Edelen en
Suppooften ingewilligt, \an nu voortaen zullen cefleren en niet

meer en zullen werden verpagt nocti gecolledeert ; Laften en
bevelen eenen yegelycken, die dezen aengaet, hem hierna te re-

guleren. Onderltont gefchreven ; De bovengeftelde afte is ter

Audientie van de rolle 's Hoots van Holland ter prefentie van
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(f ) Deze a£te ftaat gedrukt in 't groot Placcaatb. 11. dcel Colomme 2280.
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„ de Suppoollen en andere ommeftanders gecundigc en gepubliceef

t

"
op ten twceden April 1618. By my,

„ was getekent,

„ F. CRIER

Deze middelen wierden in den beginne opgellelt engeheven,onl

daaruit te voldoen de intereflen van zodanige hooft-fommen , als

men genootzaakt was geweelt op fret f te ligten , tot het geduurig

opbrengen in baare en gereede gelden het aandeel , waarop den Ha^

ge nevens de Steden by de Staaten volgens derzelver gemaakie re-

partiiien was aangeflagen in defommen^die de gemelde Staaten ten

dienlte van 't gemeene Land van tyt tot tyt hadden ingewilligt.

Want die van den Hage, die van ouds bevoorregt waren, dat zy

in alle beden , Subventien en andere lallen , die men in den Lande

van Holland en Welt-V riefland omfloegen , niet hoogei* mogten

bezwaart werden, dan met den vier en zeventiglten penning; Dog

in den jaare iS'Si. by de Staaten geftelt op den drie en dertigften,

en in 1^8 3. tot ontrent op den zeltienden penning {d) van alle de

Steden van Holland, niet in ftaat zynde , om eenigermaaten die

zwaare belaltingen te konnen ondergaan , als hebbende jleps 7000.

of %ooo. gulden aanjaarlykze inkomjteni ordonneerden de Staaten

miisdien de drie Collegien, mitsgaders de Magiilraat van den Ha-

ge, omme de vereifcht werdende penningen op interefle te ligted,

„ en zoo verre die van den Hage de voornoemde penningen niet

r, zouden konnen bekomen, dat dan die van den Hoogen en Pro-

„ vincialen Raden, mitsgaders deMagillraat van den Hage devoorfz

„ fommen zouden vinden en repartieren {e) over de vermogenfte

„ en gequalificeerfte , zoo wel over den Kdeldom en Suppooften,

I als de Burgeren van den Hage ; waartoe de voorfz van den Hove

„ en Magiftraeten van den Hage wierden gelajl en geauthorifeert by

Refolutie van den X7- Mei 1585. (/); en voorts eenen yegelyk

bevolen volgende dezelve repartitienhaarluider penningen promp-

telyk op te brengen , op poene van executie als andere gemeene

Lands penningen. 't Welk zynde gekomen ter kennifle van den
een

(</) Zie Refolutie van den i. Septemb. 1584- Zulks dat den Etage metlrf-

im en Rotterdam egaal geflelt wierden in de repartitien van den 2. Novemb.

1584 8- Julii en 10. Julii 1585-

(ff) Hoe en door wien de taxade zoude gefchieden, wierd by Refolutie van

den 26. Julii 1585. in dezer voege vallgeftelt: „ Is gerefolveert , dat de Ca-

„ pitaale Leeninge binnen den Hage getauxeert en verdeelt zal worden by twee

„ uyt den Hoogen en Provincialen Raden en de Kamer van de Rekeninge ; mitsgaders

„ twee van de Magijlraeten van den Hage; Welverflaende zoo verre die van den

„ Hage redenen zouden hebben hen daarover te beklagen , de voornoemde

„ tauxatie gelevert zal worden in handen van de Staeten , omme daerinne voor-

„ zien te werden , na behooren.

(/) Zie mede Refolutie van den 5. Julii 158J. waarby het getal der verma-

genjte wierd begroot op honderd of twintig mm of meer.
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een en den anderen, gaf oorzaake, dat 'er verfcheide van de ryk-

fte en aanzienlyklle familien, envvel tor tvvintig in getal , uit den

Hage vertrokkenj en dat de huizen, daarinne dezelve zig onthiel-

den , bew oonr wierden door Uitheemfchen , die uit Rraband , \ laan-

deren of andere plaatzen verjaagt zynde , niet magtig waren iets te

konnen toebrengen. Invoege dat daardoor die van de voorfz Colle-^

vien en Magifiraaten gedivovgen wierden binnen den tyd van ander-

halfjaar op htm pr'roe gehove zoo hier en daar door m'lddel van ver-

fcheide voorloopers en corratiers van finantie op interejfe van meer dan

dertten ten hondert in 'tjaar te ligtent en ten behoeve van de Staeten

te furneren over de vyfen veertig duyfend ponden •, vcaarvoor zy zig

en elk van hen in folidum moejlen verbinden en dienvolgende veele en

'Derfcheide obligatien op htinne eige naamen onderteikenen.

En of Hcl de meergemclde drie Collegien door hunne Gedepu-
tee den in de Vergaderinge van haar Kd. Groot Mog., waarinne

2v den rr lanuarii \s^(>. waren befchreven, den Heeren Staaten

onder andere redenen {g^ deden aantoonen, „ dat zy immers

„ niet en behoorden daarinne getrokken te werden , als alleenlyk

„ refidentie boudende alhier binnen den Hagej ten einde deHoo-

„ gc Overigheid en 't Land van Holland by dezelve zoude wezen

„ gedient in 't lluk van de Jultitie, confervatie van de Domeinen
„ enanders, volgens de inltitutie en bedieninge van elk Collegia

„ in 't bvzonder. Datze 00k egeene adminiftratie van publyke in-

komllen h-dden nog Trelbrie, waaruic zy zigzouden mogenver-
heelen {h ), als wel de Magiflraaten in de Steden hebben. Maar

daarenboven , dat zy met de Magiitraat van den Hage niet alleen

in alle rcpartitien by de Staaten gemaakt, wierden getrokken (i),

zon-

(^) De verdere redenen, die de Collegien deden bybrengen, zyn begrepen
in de Inflruflie, die zy hunne Gedeputeerden gaven , om te verfchynen op
dendagvaard, die gehouden zoude werden op den 29. Januarii 1586. hierna

te vinden onder de Bylaagen l^mn. lv. en lviii.

(/)) Om deze zwaarigheid weg te nemen, verlydden de Staaten ten behoe-

ve van die van den Hage de volgende adle van verzekertheid en verbintenifle

:

„ T)e Staeten van Holland willende behoorlyk voorzien op de verze-

„ kertheid van den rembourfjmente voor die van den Hage , aengaende de

,, penningen, die by hen op intereft by makelaerdye of Capitaele verdeelinge

,, tot dienfte van den Lande op de repartitien van de Staeten nevens de ande-

„ re Steden zyn geheven ofte nog geligt zullen mogen werden , hebben ver-

„ klaert , belaft en geordonneert , verklaren , laften en ordonneren by dezen

,

„ dat die van den Hage voornoemt, ingevalle door eenige vreefe ofte verloop

„ ( het welke God verhoede ) henluyden de middelen van rembourfement der

„ voorfz penningen daervooren verbonden zynde, zoude mogen faiileren ofte

„ onttrocken worden , die van den Hage voornoemt verbonden zullen biyven

„ de gemeene middelen binnen de Steden van Holland, omme daeruytvoldaen

„ en ontlafl; te mogen worden na advenant de aenpart van de andere Steden

,

„ daerinne overzulks die van den Hage voornoemt proportionelyk concurre-

„ ren , en geregtigt zullen wezen tot haerluyder ontlaftinge als de andere Ste-

j, den binnen Holland voornoemt. Gedaen in den Hage onder het zegel &c.
„ den 26. Julii 1585. Geextraheert uit het Regifter der Refolutien van haar

„ Ed. Groot Mog. pag.

(?) De eerfle Refolutie, waarin de vier Collegien werden vermelt , nopende
voorgaande leeningen en contributien wegens 'sHaags quoten, is van den n.
Februarii 1585.
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zonder daarop eenigzints te xyn geroepcn (k) of gehoort ; maar

ook telkens zodanig vvaren verhoogt en bezwaarr, dat hunnequo*

ten zelfs boven de groote en koop-Steden (/) quamen te beloo-

Vindcn pen ; ZOO vonden nogtans deze en diergelyke Vertoogen , die de

gccnin- gemelde vicr Collegien gezamentlyk aan de Staaten gcduurig voor-
gang- itekkn ,

geenen ingang : in tegendeel, „ zoo gelallen en authori-

Dwang-
, (eerdcn dc Staetcn by Refolutie van den 13. Januarii 1586. ( w)

rniddcicn
^^ ^^^ eerlten Deurwaarder van den Hove van Holland, te doenar-

Staaten
',' lelleren en in arrell te houden binnen de Srad Delft alle de meu-

^ebruikc
^^ beje goederen, die alrede binnen Delft uit den Hage waren ge-

^^\^':^_ „ vlugt en getranfporteert ( « % als die nog verder derwaerts ge-

gcnv'iin
"

voert zouden werden , mits dat alle dezelve goederen in eene
'sHaags

^^
pjaetze, daeitoe bequaem , by de Magiltraeten van Delft te or-

T'T'^lal-" " donncren, geftelt, toegezegclt en in bevvaerder hand gehouden

ting'en. „ zouden werden, tot dat die van den liagevoornocmt haerluydcr

» ag-

(k) Men vind nogtans, dac de Regeerders van den Hage al in 't begin van

den jaare 1585- op 'c fluk van belaftinge in de Vergaderinge zyn oniboden en

gehoort; uitwyzens de volgende Refolutie : den 8- i^ebruarii 1585. „ DeStae-

„ ten van Holland inziende den nood van den Lande , en dat de contributien

,

„ dienende tot defenfie van den Lande egalyk behooren te gaen en gedragen te

,, werden ; aenmerkende ook het vermogen van die van den Hage , hebben

„ verklaert en gerefolveert , dat die van den Hage voorn. haerluyder aenparc

„ in de vyf en tzeventich duyzend ponden boven geroert , mede opbrengen

„ zullen inhs dat dezelve daerop in de Vergaderinge van de Staeten eerjt en alvoorens

„ zuUen gehoort werden.

(/) By repartitie van den 10. Februarii 1585. wierd de quote van den Ha-
ge geftelt op 3506. guld. ; en zulks veel hooger (biviten Dordregt , Amjier-

dam , Hoorn en Enkhuyfen , ) dan van eenige Stad van Holland en Weft-

Vriesland.

( m ) Het arrefteren van de perzoonen en goederen der ingezetenen van den

Hage binnen Delft of Leiden , om de Collegien te noodzaaken tot het opbren-

gen van vier duizend gulden by anticipatie ( zynde het aandeel van den Hage
in 67000. guld. by de Staaten ingewilligt tot het ontzet van Antwerpen

,
) was

ook al vaftgeftelt by Refolutie van den 7. Junii 1585. dog niet ter uitvoeringe

gebragt, wegens onvermogen; zie Refolutien van den 4.. 5- en 18. Julii des

gemelden jaars : ,, Niettemin deden die van den Hoogen en Provincialen Rae-

,, den , mitsgaders de Luiden van de Rekeninge en Magiftraeten van den Ha-

,, ge prefentatie, alsdat zyluiden te vredc zouden zyn de fomme van vier dui-

„ Zend guld. promptelyk te furneren zonder reftoir, mids daermede'bevryt en

,, geexempteert te blyven van alle repartitien , die by anticipatie binnen clezen

„ loopenden jaare xvc. lxxxv. opgebragt zouden moeten werden , en ook in

,, alle contributien , die boven de generale Middelen over geheel Holland om-

,, geflagen zouden moeten werden, mede te contribueren, in alzulke quote als

,, by onderlinge communicatie verdragen en geaccordeert zoude werden. Dog
hetzelve wierd by Refolutie van den 22. Julii 1585. door haar Ed. GrooC
Mog. afgeflagen, met bedryginge, dat anderzints de Staaten genootzaakt zullen zyn

een repartitie Capitale tot dien eynde zelfs te doen fnaeken , en over die van den Hage te

doen execliteren , &c.
( n ) De Edelen en Suppooften van den Hove waren daarvan niet meerder

bevryt dan de burgers en ingezetenen van den Hage, want ,, de Staeten van

„ Holland hadden by Refolutie van den 25. Septe'mb. 1585. mede al verklaert,

„ dat de Edelen en Suppooften van den Hage zoo wel fubjeft zullen wezen de

„ arreften van wegen de Staeten , uyt zaeke van voorgaende quotifatien en

„ contributien, als andere burgeren en ingezetenen van den Hage.



snoe-

'sGRAVEN-HAGE, XXXIV. Hooftst. 2^9

„ agtervvefen, als vooren, voldaan zcniden hcbben, ofandersdaer-

„ inne zoude u elen geordonneert ; Lallende en ordonnerende den

„ Officier en Magiiliaeten van Delft , den Deurvvaerder daarin te

„ aflilteren, en voorts den Burgeren en inwoonderen van Delft, te

„ laaten volgen alle de meubelen, d'le t'haaren huizen uit den Hage

„ gevlugt en gebragt mogtcn wefen , op pocne &c. Ja zelfs ver-

vorderden die van de Admiraliteit te Rotterdam verfchcide bureers

van den Kage en Suppooilen van den Hove zoo binnen de gemclde

S ad. als binnen 'Delft te anefteren en in arrelt te houden, voor 't

geenezy voorgaven henluiden aan zekere negen duizend gulden,

waarop de Staaten hen ten lafte van die van den Hage hadden ge-

a/Iigneert, nog re ontbreeken. "Waardoor het misnoegen zoohoog
]viisr„

Jiep, dat de Collegien met de Magillraat \an den Hage desvvegen jrenvan

hunne klagten (0) by gefchrifte deden aan zyne Kxcellentie den pV^^-^,

Graave van Leicefler. Dog hec voorfz gel'chil uierd eindelyk, na d°arovef"

veele moeyelykheden, (/) (dewylde Staaten het aan Leicejfterr\\et Ooen
gaarne wi'den laaten,) gellelt , by CompromifTe van den agtften hunne

Augulii vyftien honderd zes en tagrig {q) ter uitfpraake \an zyne 1^'agf^"

Hoogheid P. ins Matirits en eenige Heeren nevens hem als Arbiters Graave
daar toe benoemt. Ket Vertoog ( y), 'tgeendemeergemelde vier vanZf/-

Collegien aan de Heeren Arbiters terzelver tyd overgaven , en de '^'ft^^-

uitfpraake daarop gevolgt, hadden die uitvverkinge, dat de Heeren ^^^t-^f*^

Staaten zedert de Collegien van den iioogen en Provincialen Raa- findelyk

den, Kamer van Rekeninge en Magillraat van den Hage deden be- gebragt

fchryven, datze hunne Gedeputeerden in haar Edele Groot Mog. [^'^
k"^'

Vergaderinge zouden zenden , om met en nevens de Steden te hel- van PHns
pen delibereren en confenteren op 't Ituk van belailingen , fournif- Maurts

lementen en leeningen, als mcde het verkoopen van Los- en Lyf- ^"^n^ere

renten, en voorts de middelen daartoe nod g te helpen beraamen. Arbiters.

Maar na verloop van eenige jaaren wierden dezelve weder 't buys Waarop
gelaaten, en in plaatze van te befchryven , hen telkens toegezon- devier

den Collegien

(0) De klagten, die de Collegien aan den Graafvan Leypeftcr deden , befton-
den voornamentlyk in dezelve middelen, die zy al voorheen by requcfte aande
Staaten hadden voorgedragen , en ook ten grooten deele zyn begrepen in de
Remonftrantie en Dokantie aan zyn Hoogheid Graave Maurits van Nqfjau , Gou-
verneur van Holland en den Raade nevens hem overgegeven

, ( hierna te vinden
onder de Bylaage lviii. ) waartoe wy ons kortheids halve gedragen.

(/)) Zie Refblutie van den 12. Febr.
, 7. Maart, 22. April en 4. Jiinii

1586. De Collegien bragten daarentegen in , dat het Accord tuflchen haare
Majefteit en de Vereenigde Provintien in Engeland gemaakt en hier onlangs
zoo folemneel bezwooren , mede bragt , dat de verfchillen , reizende tuflchen
de Steden en Provintien , die met ordinaris wegen van Juflitie niet en mogen
werden genifl:, by zyne Excellentie en de Raden neffens hem geflelt, zouden
Werden gedecideert.

(q) Zie hierna onder de Bylaage Num. lvii.

(>•) pit Vertoog of Remonftrantie hehhen wy, tot beter begrip en verftand
van 't geene wy hier boven in 't kort hebben ter nedergeflielt , goedgedagt hier-
na te plaarzen onder Num. lviii. , als mede de uitfpraake der Heeren Arbiters
onder AW«. lix. , zynde, onzes oordeels , het voorfz Vertoog wel waardig
om gelezen te werden wegens verfcheide omflandigheden dier tyden , daarin
vervat.

//. Deel. It 1
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den de Refolutien die by haar Ed. Groot Mogende op 't fluk van

bclallingc liaatsvvyze w ierden genomen, met aanichryvens, omdic
ter uitv^ciinge te doen llellen. Zulks dat de Societeit in gevolge

van de gcmclde Refolutien niet alleen het asndeel van den Hage in

de gcconienteerde lalten van tyd tot tyd hceit opgebn'gt , maar

ooix" over den Haag en Haag-Ambacht omgeilagen, gequotifeert en

ingevordert (j) het Hooftgeld , Schooriteen- of Haardltede-geld,

(t) Famiiie-gcld, enz. als mede gemaal\t de Quohieren (v) zoo

van de \ erpondingen over de huizcn, als van den loooen. looen.

en zoocn. penning (w), mitsgaders omgezonden dc Biljetten van

de Verpondingen, honderdllen en tweehonderllen penning, enz.

En om kort tegaan, de Societeit (.v) verrigt alhier in den Hage
des

(5) Uit cenftaat in 't kort van de hoofden, volgens de quohieren van 't Hooftgeld, m
de Steden van Holland en JVeft-Friefland bevonden , en wat dezelve Steden naer advenant

van dien in de 300000. gidd. fchuldig waren, aan die van den Hage by brieve van

den 23. Januarii 1623. toegezonuen, blykt, dat de hoofden in den Hage wier-

den begroot op 17430. en hun aandeel op 12943 : i • 4-

(f),Zie Refolutie van haar Ed. Groot Mog. van den 24. Mei 1715.

(i)) Als 'er in den jaare 1600. tulTchen die van den Hage en die van Hoc-
gen en Provincialen Raaden eenig misverHand fi:ond te ryfen, ter oorzaakedat

de brieven aangaande het maiden van de Quohieren en het furniflement dcr

penningen van liet Schoorfiieen-geld , alleenlyk aan de Magiflraat van den Ha-
ge waren geaddrefleert ; zoo ordonneerden Gecommitteerde Raaden aan Bur-

gemeefteren en Regeerders van den Hage te fchryven in dezer voege: „.Wy
„ hebben Uwer Ed. by onze voorgaande brieven belafl te doen maken
„ de Quohieren , daarop het geconfenteerde Schoorfteen-geld , volgende de

,, Ordonnantie daarby overgezonden
,
geheven fal mogen worden ,• Ende hoe-

„ wel dezelve Quohieren alrede zouden mogen zyn gemaakt , verftaan'wy , dac

„ dezelve den Prefident ende Raaden van den Hoogen Raade , den ^erften en

„ andere Raden van den Hove Provinciaal en van de Rekeningen in Holland

5, zullen werden gecommuniceert, omme by henluider kennifle en advyfe de

„ voorfz Qiiohieren gefloten , daarop het Schoorfteen-geld geheven te worden

,

,, ten einde in het gemeen reguard mag genomen werden , wat onvermogen-

,, de burgers c'aarinne verfchoont zullen werden en wederom over de ryke Huy-
,, fen alhier zal mogen gevonden en te meer ommegeflagen worden , &c. Men
voege verders hier nog by haar Ed. Groot Mog. Refolutie van den 17. De-
cemb. 1627. hiervooren pag. 2i^{a). woordelyk te vinden. Als mede Miflive

van de Heeren Gecommitteerde Raaden van den 9. Augufbi des gemelden
jaars , nopende het maaken van de Quohieren van den jooen. penn. en het

Haardftede-geld
,

geregiflr. in 't Regifter C. /o/. 79. Miffive van de Heeren
Commiffariflen , befoignerende op 't redres generaal van de Verpondingen over

Holland en Weft-Vriefland , aan de Heeren van de vier Collegien van de Socie-

teit, gedagtekent den 9. Decemb. 1627. ten einde zy zouden verkiezen be-

quaame perzoonen , om daaruit de Taxateurs over den Hage te werden geeli-

geert ibid. C.fol. 1^. vcrfo. Nog Millive van de Gecommitteerde Raaden van
den 9. Mei 1631. aangaande het praepareren van de Qiiohieren van den 200.

penn. ibid. fol. 91. verfo.

( TO ) Zie hicrna onder de Bylaage Num. lxxv.

( X ) Hierop flaat aan te merken , dat de Heeren Raaden van den Hove vai\

Holland en de Magiftraat van den Hage des niettemin beweeren. datzybeide,
als rcpreienterende en uitmaakendc de Magiftraaten van den J lage , alleen en
privativclyk , zonder cenige concitrrentie van de twee andere Collegien (hoewel
rnedc zittinge in dc Societeit hebbende,) bcvoegt zyn, om alio zodanige taxa-

tien, als by haar Ed. Groot Mog. werden ingewilligt, over de Edelcn'enSup-
pooften

,
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desaangaande alle 't geene dat de Magifbaaten in de refpeftive in piaatzc

Steden dczer Provincie komen te doen. Deze zaaken hebben wy, van be-

ZOO ichryvin-

pooflen , mitsgaders over de burgers en ingezetenen alhier te doen , zoo wan-

neer een algemeen Qiiohier over den Hage moet werdeii gemaakt ; en ook te

flaan over de Doleantien van alle gemeene Lands tauxacien ; waartoe zy ook

verfcheide fchriftelyke Vertoogen zoo ter Societeit als aan de Tafel van haar

Ed. Groot Mog. hebben ingebragt. Onder andere redenen daarin byhrengen-

de , „ dat de Societeit is een Collcgie van Financie , onder de vier Collegien

„ gemeen gemaakt , voor zoo veel aanbelangt de zaaken , die de kas van de

„ gemelde Societeit zyn rakende , en ook van adminiftratie over alle dat geene

„ dat uit de kafle werd bekoftigt, en geenzints een Collegie datbevoegt aoiide

„ zyn, om eenig gezag van Magiftratuure of rechtsdwang over eenige perzoo-

,, nen of zaaken te exerceren , &c. En dat mitsdien groot onderfcheid moet

„ werden gemaakt of in de Vergaderinge gedelibereert word over zaaken der

„ Societeits kaffe en gemeenfchap concernerende , ofdat aldaar verhandelt werd

,, het heffen van eenig middel van loooen., looen. , en 2ooen. penn. , Fami-

„ lie-geld of diergelyke , niet de Societeit , maar w^el het gemeene Land raken-

„ de , en in het Contrail: of Accord over de Societeit in den jaare 1587.,

„ mitsgaders ook in de Arbitrale Uitfprake van den jaare 1603. of in eenige

,, nadere uitfprake of Conventie niet begrepen. Dat aangaande de eerfle zoor-

,, te van zaaken (by den Hove) wel erkent werd, dat alle de vier Collegien

,, daarontrent evenveel regt van concluderende flemmen zyn hebbende ; Dog
„ dat ontrent de tweede zoort van zaaken een groot onderfcheid moet werden

„ gemaakt tuffchen de Collegien , aan dewelke het regt van Magiftratuure al-

„ hier in den Hage is competerende , ende tuffchen de twee andere Collegien

J, (hoewel mede feifie in de Societeit hebbende) egter van de Magiftratuure

J, zyn geexckideert. Dat het doen van Taxatien, omme in een geconfenteert

J, middel-, ten behoeve van den Lande te contribueren , uit zyne natuur is com-

„ peterende aan die perzoonen , die in de refpeftive Steden en Quartieren tot

„ Magiftraaten zyn aangeftelt , &c. &c. Maar gemerkt dat hetzelve altyd

by de twee Collegien zoo van den Hoogen Raade , als van de Rekenkamer is

tegengefproken , en dat ook daarontrent by de Heeren Staaten van Holland en
Weft-Vriefland tot nog toe geene uitfpraake is gedaan of eenige vafte Refolu-
tie deswegen is genomen , en dat overzulks alle de Leden by vervolg hebben
blyven continueren in de voorfz befoignes , zoo hebben wy hierinne eenvou-
diglyk gevolgt het gemeen gebruik, zoo als wy bevinden , dat het tot nog is

onderhouden geworden. Waarop verders kan nagezien werden zekere Me-
morie, by den Raadsheer Slicher , als Gedeputeerde wegens het Hof ter So-
cieteit

, tot behoudeniffe van het regt van Magiftratuure en Jurisdiftie van den
Hove over de Edelen enSuppooften, den 19. Augufti 1715. ter Vergaderin-
ge van gemelde Societeit overgegeven , ter gelegentheid , dat by Refolutie van
haar Ed. Groot Mog. van den 24. Mei 1715. de Societeit was aanbevolen het
formeeren van een Quohier van Familie-geld over 's Graven-Hage ; als mede
de Refolutie van den Hove van den 19. 06lob. 171 6. op 't ftuk van de Do-
leantie. Aantekeninge van de Gedeputeerden wegens de Magiftraat van den
Hage op 't zelve onderwerp gedaan. Mitsgaders het antwoord by de Gecom-
mitteerden wegens den Hoogen Raade en Rekenkamer daartegens ingedient.
Alle geregiftreert te vinden in 't Regifter van de Societeit , getekent D. fol
87- 100. 102. vajo. en J04. verfo.

Diergelyk gefchil ontftond 'er mede in den jaare 1735. ter gelegentheid van
de Doleantie van het nieuw Quohier der verpondinge ; dog wierd by Refolutie
van de Societeit van den 12. Januarii des gemelden jaars bellooten , dat het
geheele Collegie daarover zoude adviferen ; niettegenftaande door de Heeren
Gecommitteerde Raaden aan de Magiftraat van den Hage desaangaande afzon-
derlyk was gefchreven.
De Heeren Staaten van Holland d^n 25. Septemb. 1691. de Societeit heb-

// 3 bende
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gc toege- zoo kort als doenlyk , wat hooger willen ophaalen , op dat een ie-
:'or,c'.cn ^^^ ^gg j-g j^eter bcgrip zoude hebi3en en konnen zicn , hoe en op

cien by'"" '^^'at ^vyze de behandelinge dezer voorgemclde middelen aan de So-

haarKd. cieteit zy gckomen , waarmede wy hoopen den ueetgierigen Lee-
Gr. K!og.

2,er geenen ondienfl: te zuUen hebben gedaan.

vanbdaf- ^'i^ kmgte van het voorverhaalde ftelt de Societeit dan ook aan

ti'ngege- een Ontfanger (>») van den honderdften en twee honderdllen pen-

ning ;

bende doen aanfchryven , dat haar Ed. Groot Mog. hadden goedgevonden te

erigeren en op te regten zekere Taxatie en ophof op de Confumptie van Thee

,

Koffy , enz. , en de verdeelinge van dien in diftinfte ClafTes , zoo zyn by de

Societeit de Heeren Muntcr en Dedel tot Commiflariflen aangeftelt, met byvoe-

ginge van den Ontfanger en Secretaris , onime de gerequireerde lyfle der tauxa-

tie te doen opflellen en tot perfe£>ie te brengen. Zie het Regifler der Refo-

lutien van de Societeit, beginnend^ met den aanvang van 't jaar 1673. en ein-

digende met den 23. Novemb. 1693. fol. 342.

(}') De Ontfanger van den honderdften penning moet ieder jaar na 't con-

fenteeren van 't zclve middel gecontinueert of ontflagen werden ; en by den

aanvang zyner bedieninge borg fbellen voor twintig duizend gulden. De eerfte

Ontfanger van den 2ooen. penn. over het quartier van den Hage , dien wy
met naame vermelt vinden by 't CoIIegie van de Societeit aangefhelt te zyn , is

gewceft IFilkm Ketting de jonge den 26. Mei 1625.

De Regeerders van den Hage wenfchten al in den jaare 1626. een eigen en

afzonderlyken Ontfanger van de gemeene Lands Middelen te mogen hebben
j

ten w^elken einde zy zig by Requefle aan de Staaten van Holland vervoegden;

„ klagende dat men hen aenfloeg , als de groote Steden , en geen Ontfanger

„• en hadden , als dezelve Steden hebben , omme met ordre in gelyke zaaken

,, te gaan en behulp van den Ontfanger te hebben , als andere Steden doen;

,, verzoekende mitsdien, dat op haere Requefle ten dien einde gcprefenteert

,

,, mogte werden gedifponeert. De Refolutie , die de voornoemde Magiftraat

den 3. Julii 1626. daarop bequam , beftond in deze weinige woorden: ,, In

„ deliberatk ge'egt zynde het vcrzoek van die van den Hage , om te hebben een Ontfan-

„ ger apart , is 't zelve , ah een nieinvigheid wefende , /;}' de Lcdcn gehouden voor gedif-

„ ficulteert' En of wel die van den Hage daarmede van de hand wierden ge-

weezen, zoo hervatteden zy hetzelve weder in den jaare 1642.; Maar den uit-

flag was als toen voor hen niet veel gunftiger. Wy zullen de Refolutie , die

haar Ed. Groot Mog. den i. April des gemelden jaars daarop namen , alhier

byfchryven. ,, Is rapport gedaen by den Heere van der A/3/c, Commi fl'aris zyn-

de gewecft op de Verpagtinge van 's Lands middelen alhier in 's Gravenha-
ge , als dat van wegen Bailliuw , Burgemecfteren en Regierders van 's Gra-

venhage zeker proteft was gedaen doen tegens Mr. Nikolaes Bogaert , Ont-
fanger van haer Ed. Groot Mog.

,
genoegzaeni op denzelven voet , als van

wegen de Heeren van Schiedam te vooren is gedaen , evenwel in fagter ter-

men. Ende is daerop gelezen het gedaan Proteft , mitsgaders zekere Re-
monftrantie van die van den Hage daerby govoegt, tenderende ten einde een

byzondere Ontfanger over het quartier van den Hage , by haer Ed. Groot
Mog. mogte werden geftelt , ende dat van nu af de penningen , die uy t deje-

genwoordige Verpondingcn zullen provenieren , mochten werden ontfangen

by haeren Burgemecfteren
, prefenterende voor dezelve in te ftaen en te ca-

veren. WAEROP zynde gedelibereert , is goetgevonden en gerefolvecrt

,

dat de penningen van den voorfz Verpagtinge zullen werden ontfangen by
Mr. Nikolaes Bogaert, als daertoe van wegen haer Ed. Groot Mog. gecom-
mitteert , zonder dat de Heeren van 's Gravenhage zig daermede zullen heb-

ben te bemoeven : maer dat den pagters interdidlie zal werden gedaen aen
nicmand als aen den voorfz Mr. Nikolaes Bogaert eenige betalinge te doen , op
poenc van andermael te moeten betalen ; Dog in gevalle die van 's Graven-'

„ hage

55
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nin^; twee Ontli^ngers van de ordinaire Vcrpondingcn (z) C^Y"- ri^''™cn,

deaden EafTe ten dezen opzio-tc in f\\ee Quartiercn verdeelt } hoc- optcr

velthansdeze twee Ontfanglten op ccn perzoon zyn vercenigt; ,.ingete

als mede een CommiiTiiris over dc College van hot Jaatitgcmelde bicngen.

Middel ; wiens ampt belbat in 't houden van tegen-boek' der beta- DcSocie-

lingen, die aan de vooriz Onttangers, of nu Ontfangcr vverden ge-
||,|jJJJ'

daan; mirsgaders Deurwaarders, Kamerbewaardcrs enanderemin- dozen, al

dere Bedienden, tot beide de voirfz Comptoorenbehoorende, alle 'cgccnde

op byzondere Commiilien en Inltrudien, welke hen by 't gemelde
^^^|^'[j^ j^,

Collegie werden verleent.
^

de'stedcn

Nu gaan wy over tot andere zaaken, die mede ondcr het opzigt doen.

en bewind van de Societeit behooren ; Onder welke geen dermin- Steldtcn

ile is de NiEUWE Kerk, waarvan wy in het cerfle deel viii.
dlfdcOn't-

Hooftftuk een naaukeurige befchryvinge hebben opgcgeven. Want fangeis

als in den jaare zellien honderd zes en veertig by de Leden van de zoo van

Societeit een overleg Avierde gemaakt, om de gemelde kerk teftig-
Jn^^°°e"'

ten, en datmen ten dien einde zekere belaitinge op de wyn wilde penn. ,als

Icggen, zoo heeft het Hof ten opzigte van de Suppooften daarinne vandeOi-

niet willen bewilligen, ten zy het ganfche beilier en gezag van de j!-'",.;^"^.

gemelde kerk zoude flaan aan het gemelde Collegie; 't welk die din.Ver-

van den Hage eindelyk hebben toegeilaan, 200 als de volgendeRe- pondin-

giih-atie ( /?) klaarlyk uitwylt. |^"-

„ Den i8. Maert 16*45. by die van den Hage voorflagen gedaan
go"jeteit

we-

„ hage goedr. zouden mogen vinden , te flaen naer een bezonderen Ontfanger

,, van 's Lands middelen over haeiiuyder quartier, dat hetzelve verzoek ter Ver-

„ gaderinge ordentelyk zal werden ingebragt , omme hetzelve geexamineert

J,
zynde , daerinne gedaen te werden ten meeften dienfle van den Lande.

Na deze vinden wy niet , dat de Magiftraat van den Hage nader aanzoek

ten voorfz einde heeft gedaen. Zoo dat de Pagters en andere Colledleurs van

's Lands gemeene middelen alhier ter Stede hunne penningen moeten fiirneren

en brengen aan 's Lands Comptoir binnen Delft
,
gelyk van ouds , in gevolge

van het zesde Artikel van de Inflriiftie van den jaare 1524. voor de als toen

nieuw aangefbelde Treforiers van den Hage. Zynde dezelve Ontfanger daer-

toe by haar Ed. Groot Mog. geauthorifeert en gecommitteert , zoo als ook
iiit de bovenftaande Refolutie te zien is.

Als de Heeren Staaten van Holland en Weft-Vriefland genoodzaakt waren
in de jaarcn 1672. en '1673. door ganfch Holland Capitaale leeningen uit te

fchrj'A'en , om by de ingezetenen te werden opgebragt ; zoo ftelde Ac Societeit

by a6le van den 14. Septemb. 1673 ^^^ eenen Ambrofius Martini tot de admi-

niftratie van de obligatien ter zaake van de gemelde Capitaale Leeningen van
den jaare 1672. aan de ingezetenen van den Hage en Ambagte van dien , al-

rede gegeven , en nog te geven , voor zoo veel dezelve beneden de twee hon-

derd gulden waren , als mede van den jaare 1673. en het ontfangen en weder
uitgeven van de intercfle , met den gevolge en aankleve van dien , op een

traftemcnt van 300. guld. 'sjaars, mits doende rekeninge , eed en cautie aan

de Societeit.

(2) Deze werden aangeftelt zonder bepaaling van tyd , en zyn gehouden
cautie te flellen , ieder voor de fomme van zes diiizend gulden.

{a) Gecxtraheert uit het Rcgifter vanNotulen, Refolutien , Ordonnantien

,

enz. gehouden ten tyde van de Griffiers Francois Cricp en Cornelis Rolland; begin-

nende den 12. Januarii 1626. en eindigcnde den 8- Januarii 1652. gequoteert

D. zie mede Refolutie van den 19. Novemb. 1647. en ix. Novemb. 1688.
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„ wefcnde tot het maken van een Nieuwe kerk aen de 2uytzyde

„ ( van het Spuy,) zyn de Gedeputeerden ter Societeit met die

„ van den lijige daerontrent eindelyk in zoo verre eens geworden,

„ en de Gedeputeerden van den Hove geauthorileert ter Socicteit

„ te confenteren in den ophef van eene gulden op ieder Oxhoofd

„ wyn ten lalte der Suppooiten, voor den tyd van twaelf jaeren,

„ omme de penningen , daervan provenierende , te converteren tot

„ lyfrenten, om nevens andere Middelen tot dien opbouw te em-

„ ployeren ; Behoudens dat volgens de prefentatie van die van den

„ Hage den opbouw en het gezag dier kerke geheelyk Jlaen zal aenge-

„ melde Societeit i ook dit alles onvermindert en zonder prsejuditie

„ van het recht van vrydom dezen Rade en Suppoollen compete-

„ rende. Den 17. December 1646.

En 't is dan uit dien hoofde, dat de Leden van de Societeit niet

alleen zyn Kerkmeeiters van de gemelde kerk, maar ook dat by
hen werden begeven *alle ampten en bedieningen , die tot dezelve

kerk behooren , waarvan wy in de befchryvinge dezer kerke reets

de voornaamfte hebben opgetelt ; en mitsdien agten wy onnodig
daarvan breeder alhier te Ipreeken.

Ook hebben de Heeren van de Societeit het op?.igt en bewind
over den Brand en Brandichouw, en Itellen ten dien eindt. ookaan
op zekere wedde een Opper- of Generaalen- Brand meefter, wiens

zorge aanbcvolen is, „ dat alle de blus-gefeerichappen in goeden

„ ll?at en rcparatie werden gehouden, en d..t de l^rand-keure in

„ alien deele behoorlyk v>'erde geobferveert , enz. Dog de Keuren
en Ordonnant'ten op V fluk van den Brand en Branfchouw iterden

( als van cuds ( b) '^ gemaakt by Schout , Burgemeejieren en Gerech-

te van V Gravenhage , by advyfe van de Heeren Trejident en Raden
van Holland {c ). Wanneer het gebruiK van de Slang -Brandfpui-

ten, in dea jaare zellien honderd drie en zeventig door eenen Jan
van der Heyde , als doen Opper-Brandmeeiter der StadAmilerdam

uit-

(Zi) Zie Ordonnantie op den Brand van den ir. Junii i533.geregiflreert in 'c

eerfte Memoriaalb. vande Jonge/o/. 176., van den 6. Junii 1549. waairby „ het

,, Ilof ordonneert den gemeene Suppooflen van den zelven Hove, Edele of

„ onedele, Geeflelyke en Waerlyke perfoonen de voorfz Ordonnantie medete

„ agtervolgen , en hen daerna te reguleren , op te peynen en boeten daerinne

„ verclaert. Te vinden in 't tweede Memoriaalb. van
J.

van Dam /o/. 51.

Approbatie van den Hove op de Ordonnantie by die van den Hage geconci-

pieert op den Brand en 't Gereetfchap van dien, van den 20. 06lob. 1553. en

bevel aan de Edelen , Suppooflen en alle andere , omme dezelve te agtervolgen.

Geregiflr. in 't vierde Memoriaalb. van J. van Dam /)/. 146. verjo. Dog de

boeten van de Suppooflen , die over verzuim of nalaatigheid ontrent den Brand-

fchouw wierden bekeurt , wierden door den Subflituit van den Procureur-Ge-

neraal geexecuteert en ingevordert. Zie Auftorifatie van den Hove op Clues

van Dam, van den 25. Augufli 1534. geregiflreert in 't eerfle Memor. van de

Jonge/o/. 240. Auftorifade van den Hove op de Burgemeefters van den Ha-
ge, om met de Leere - Brandemmers - makers aldaar een nieuw accoord nopen-

de het onderhoud der Icere Emmers te mogen maken, van den 3. Julii 1564.

Geregiflr. in 't derde Memor. van Ernfl/o/. 166. vofo.

(0 Zie Ordonnantie van den 6. Augnfli 1639. groot vyftig Ardkelen; als

mede de laatfle van den jaare 17 10.
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uito-evonden , zedert in de voornaamfte Stedcn van Holland (^)
gemeen wierd , zoo deede de Societeit by refolutic van den 10. Ja-

nuarii 1688. mede ten dienlle dezer Stede maken agt zodanige

Erandfpruircn , en by refolutie van den 8. Oftobl 1705-. duizend

leere iVrandemmers. En op dat men verzekert zoude konnen zyn

van het goed opzigt en onderhoud der Brandlpuiten, zoo is by re-

folutie van den 7. Januarii 1706. vallgellek , dat alle jaar op den

derden Donderdag in Mei ter prelentie van Heeren Commiflarif-

fen uit de Societeit alle dezelvc moeten werden geprobeert; en by

Iietxxv. artikel van het tweede deel der Ordonnantieopde Brand-

ichouvv van den jaare 1710. „ dat ten minften alle maand (uitge-

„ zondert in November, December, Januarii en Februarii) exer-

„ citie met een van de Spuyten , by de Heeren van de Societeit

„ te ordonneren, zal werden gedaan. Die verders begeerigis, dit

lluk M at nader te befchouw en , kan daarop naflaan de zoo even
aangehaalde Brand-Ordonnantie van den Hage.

tn gelyk de Heeren van de Societeit by refolutie van den 14.

September 1678. ten kolte van 't zelve CoUegie door den ganfchen

I] age hebben doen itellen de Lantaarnen (^;, zoo is 00k by ver-

volg het ganfche heftier daarvan, als mede de aanftellinge der Be-
diendens, aan het CoUegie gebleven. En alhoewel in den begin-

ne de invvoonders eenig geld tot onderhoud moeften betalen , zoo
vvicrdcn zy na vcrloop van weinige jaaren , by refolutie van den 5".

]anuarii 1(584. daarvan teenemaal ontheven en bevryt. Zoo datde
Societeit zedert alle de laften en jaargelden der Bediendens op zig

genomen beeft en by haar voldaan werden.

Nu zuUen wy voortgaan met het vermelden van nog eenige an-

dere zaaken , die, onzes oordeels , mede tot het bovengemelde
derde point haare betrekkinge hebben, fchoon van natuure eenig-

zints verfchillende van de reets. aangehaalde. Onder deze komt
wel voornarnentlyk in aanmerkinge het aanftellen van een Trofejfor
^iiatomico-Chirnrgicus ter onderwyzinge van het Chirurgyns-gilde

alhier. De eerlte, die by de Societeit in den jaare zeftien honderd
agt en zellig tot die waardigheid op een jaargeld Qoonorarium) van
vierhonderd gulden wierd verheven , is geweeft de Heer Johan
italpert van der li'tele^ Doftor in de Medicynen, van den welken
en zync opvolgers in 't zelve ampt wy in 't xx. Hooftlluk van 't

eerlle deel breeder hebben gefprooken. Ook vinden wy , dat in

den jaare 1674. by 't zelve CoUegie tot Advocaaten van de Socie-

teit

(d) Zie va.n Loon Nederl Hijlom-pemingen in. deel pag. 114.
(e) De Lantaarnen zyn hier ter plaatze al vroeg in gebruik geweefl ; dog

geenzints op zodanige wyze als hedendaags. By net xxviii. artikel van de
Ordonnantie op den Brand van den 20. Oftob. 1553. vind men geftatueert,

„ dat een yegclyk , als het laet en duifter zoude wefen , een lantaern met lichc

„ voor zyne deure moefle hangen. En by de Keuren en Ordonnantien op de
Nagtwaake van den 27. Oftob. 1564. 30. Oftob. 1565. en 24. April 1567.
werd gezegt, „ Ende foe wat perfoenen de Waekers op de Straeten zullen

„ vinden, zonder ligc by hem te hebben, die zullen zy mogen aenvaerden en

„ gevankelyk houdcn op 't Stadthuys, enz. Naderhand heeft men op de hoe-
ken der voornaamfte ftraaten fleenc huisjes gczet , daar in des nagts ligt wier-
de gebrant.

//. T)eel. Kk
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te'tt zyn aangenomen Mr. Cornells Rifoir en Mr. Adriaan TicdeU

2ynde dcze twee de eerlte, die ons in die hoedanigheid, dog zon-

der wedde, zyn voorgekomen , hoevvel men hen naderhand (/)
agtien gulden 'sjaars heeft toegevoegt ; als mede een Procureur op

een w edde van vyftien gulden. V-an mindcre Bcdiendcns of loon-

trekkende, als een Sieken-Troofler , Vroedvrouw en diergclyke,

zullen wy, als te gering om den Lezer daarmede opte houdcn,nict

melden; maar alleenlyk hier nog byvoegen, dat de Societeit met
en nevens de kleine Steden regt heeft, om een Burfaal in 't Colle-

gie der Theologie te Leiden te mogen benoemen.

't Schynt, dat by de inltellinge van 't zelvc Collegie Theokgia in

den jaare vyftien honderd een en negtniig den Hage daartoe niet

was bevoorregt: Weshalven „ de Hooge en Provinciale Raden,

„ Kamer van Rekeninge, de Magiftraar en kerke van den Hage in

„ den jaare 1595". goedvonden zig ten dien einde aan haar Ldele

„ Groot Mogende te addrefferen, vtrzo.kende (g)^ dat by hen-

luyden mede twee Siudenten in den Collegie Thcologia tot Ley-

den gefchickt en gehouden zouden mogen werden, als de groo-

te Steden was geaccordeert ; en dat de Heeren Staaten daerop

geliefden te let4:en in 't refolveren op 't redres van de Ordonnan-
tie van denzelven Collegie. Waarop zy by Refolutie van den 11.

Julii is<)S. {h) het volgende bequamen.-

„ De Staeten van Holland en T^efi-Vriesland hebben op

de verzogte twee Burfaelen van die van den Hoogen en Provin-

cialen Rade, Kamer van Rekeninge in Holland en de Magillrae-

ten van den liage in den Collegie Theologia tot Leyden gecon-

fenteert en geordonneert , confenteren en ordonneren by defen

,

dat die van den Hage voornoemt een Burfael in denzelven Col-

legie Theologie zullen mogen houden als andere Steden van Hol-
land en Weil-Vriesland, die niet voor groote Steden gehouden
worden , mits dat dezelve zal welen gequalificeert, ende hem

J)

>j

»

>>

mede in alles reguleren fal na de

Gedaen in den Hage den 11. Julii

Ordonnantie daervan zynde.

» Onderftond gefchreven,

„ Ter Ordonnantie van de Staeten voornt.

„ En was ondertekent

,

„ C. DE RECHTERE.

Uit kragte van deze Afte committeerde de Societeit in den jaare

zef-

(/) By Refolutie van de Societeit van den 29. Julii 1(^77.

(g) Dit verzoek (den 7. Julii 1595. gedaan) hebben wy woordelyk ge-

trokken uit het Regifter der Refolutien van haar Ed. Gr. Mog. bcginnende i.

Jan. en eind. 28. Decemb. 1595. ^ag. 249.!^
(/;) Geextraheert uit het voorfz Regifler der Refolutien van haar Ed. Gr.

Mog. ^ag. 271. zyndc mede gcregiftreert te vinden in *t twcede Memoriaalb.

rande Rechtere /o/. 174. wr/o.
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zeftien hondeid drie eenen Abraham la Faille , zoon van den ecr-

waardigen Heer Bernardus la Faille, terzelver tyd een der twee

Haagfche PrediKanten, om als Student in 't gemelde Collegie inge-

nomen te werden ; welke commiiiie (i) ons ter hand gekomen

zynde, vvy alhier zullen byfchryven:

„ Naedien Tsbrandus Wilhelmi Student in de Theologie gefchei-

„ den es uytte Collegie der Alumnen tot Leyden by expiratie van

„ de jaeren tot derzelve Alumnen onderhoud in die Collegie gc-

„ flatueert; SOO hebben die Prefidenten en Radenvan denHoo-

„ gen en Provincialen Raden met die van de Camere van de Re-

„ keninge en de Magillraet van den Hage , van nieuws genomi-

,, neert tot Student in 't zelve Collegie Abrahamum la Faille ; ver-

foekende den Regent van 't voorfz Collegie en alien anderen die

dezen aengaen mach, dat zy den vooriz Abrahamum in *t zelve

Collegie willen innemenen ontf;ingen, enlaetengenietendeplaet-

ze en onderhout van den btudent, die aldaer of dennaem van die

van den Hage gehouden 'jverd, en nu door 't afgaen van Tsbrandus

vooriz vacant is. En hebben ten oirconde van dien deze doen
teykenen by de refpeftive Griffiers van de voornoemde Rr.eden,

den Audit(.ur of Clerk van de Rekenkamer, en by den Secreta-

ris van den Hage, op den 2,8. Mey zeltien hondert drie.

„ was ondertekent

,

„ M. ROSA, A. DUYK, Van SANTEN, M. BENNINCIC.

j>
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Alhoewel de Heeren Staaten van Holland en Weflvriefland by
het opregten van het bovengemelde Collegie Theologian in gevolge

van haare Edele Groot Mogende Refolutie van den derden Mei
vyftien honderd een en negentig, het getal der Studenten, die in

't zelve zouden vi'erden onderhouden , hadden bepaalt tot eenen-

dertig , zoo was nogtans metter tyd het getal zodanig vermeerdert
en aangegroeit, dat het, na de getuigenifTe Van den Heer Orlers in

2yne bei'chryvinge der Stad Leiden {k) in den jaar 1614. (de
tyd der eerlle uitgave van zyn werk) byna was verdubbelt ; fchoon

,

zegt hy, zoo wel de groote als kleine Stedenjegenwoordigom ver-

fcheide confideratien niemant van haSrent vi^egen in het Collegie

hebben. In voege de gemelde Staaten daarinne willende voorzien,

by Refolutie van den 24. Julii 1641. befloten, het getal weder op
eenen vaften voet te brengen; en ordonneerden mitsdien, „ hoe-

„ veel Burfaalen ieder L,id in het zelve Collegie zoude vermogen te

„ houden volgens zekere lyfle , welke wy 00k hiernevens zullen

„ voegen. De Ridderfchap en Edelen zes Burfaelenj de Heer van
„ Warmont twee Burfaelen. De Steden Dordregt , Haerlem

,

„ Delf, Leyden, Amflerdam, Goude, Rotterdam en Gornichem,
ieder twee. En de volgende Steden ieder maer een, als Schie-

dam, Schoonhoven, Briel, Alkmaer , Hoorn , Enkhuyfen, E-

„ dam,

(?) Geextraheert uit het eerfte Memoriaalb. van Anth, Diiyck /o/. 44.
{k) Pag. 171. van den ouden druk, tn pag. 235. van den laatflen.

»

Hfet getal

der Bur-
faalen in

hetThco-
logifche

Collegie
te Leiden
vermin-
dert, met
bepaalin-

ge,hoe-
veel ieder

Stad, enz.
daarin zal

mogen
hebben.

11. T>eel. Kk 2.



2^8 BESCHRYVINGE van

Anucre
zauken
diemcJe
tcr be/.or-

gingc van
dc Socic-

tcit Itaan.

Als wel

inzonder-

heid de

beveilin-

ge en be-

ichermin-

gcvandcn
ilage.

Door
Prins

Maurits

alin vori-

ge tyden
tcndien
einde aan
'czelve

CoUegie
gefchre-

ven.

Fortifica-

tie van
dcnHage.

Hoe hot

in 1629.

en 1635.
daarmede
is toege-

gaan.

Vervolg
van ons
voorig

vcrhaal.

„ dam, Monnickcndam, Medenblick , Purmerende, Hage , Ou-

„ dewater, Ileusden , Naerden , Woerden en Geeitruidenberg;

makende tc zamcn veertig Burfaelen.

Hicrmcde zondcn wy nu dit Hooftfluk konncn fluiten, ten wa-

re ons in het doorbladeren van de Regifters van de Societeit (voor

zoo weinige als wy die hebben gezien
,
) niet eenige zaaken waren

voorgckomen , die grootelyks haare aanmerkinge verdienen , en

niet min aantoonen, dat de Societeit van vroege tyden,afgeen ge-

ring aandeel heeft gehad in het behandelen en beltieren van zoda-

nige dingen , die in andere Steden aan de zorge van de Magiftraa-

tcn t'eenemaal zyn vertrouwt. Ondcr vvelkewelinzonderheid isde

befchermingc en goede toezigt haarcr plaatzen, en het afweeren

van nakende onheilen , waarmede dezelve gedieigt worden. Ge-
heel anders was het in den jaaren 16x9, 1635-, i'665-,en Tdjx. met
die van den Hage gelegen. Want als in de gemelde jaaren 16x9.

en 163 f. de Duinkerkers, als doen onder Spanje hoorende, waar^

mede deze Landen , na het eindigen van den twaalf jaarigen llil-

ftand , wcder in vollen oorlog waren geraakt , voorgaven den
Hage onvriendelyk te willen bezoeken , en dat men tot voorko-

minge van zodanig gedreigde onheil overleg maakte , en ook in

der daad hand aan 'twerk lloeg, om deze plaatze te verfierken, zoo
was het de Societeit die tot befcherminge van den Hage eenige

Compagnien W'aartgelders opregtte en in befoldinge nam. En 't

was ook, om van geen hoogere tyden te fpreeken, hetzelve CoUe-
gie, aan 't welk zyne Hoogheid Prins Maiirits al in den jaare zef-

tien honderd zyne brieven afzond (/), en door welkers Leden hy
den Staaten van Holland dede voorhouden de nuttigheid en nood-
zaakelykheid , om den Hage met omgravingen en veiling - werken
te voorzien, om eenen aanloop van den vyand te konnen weder-
llaan. Zullcs dat het niet aan de Regeerders van den Hage afzon-

derlyk, maar wel,gevoegt met de drie meergemelde Amptgenoot-
fchappen, ftaat, zorg te dragen voor de veiligheid en zekerheid de-

zerStede, gelyk zy danookniets hebben verrigt,ontrent deboven-
gemelde fortificatie van den Hage in den jaaren 1619. en 1635-.,

dan met overleg , kenniUe en goedkeuringe van de Collegien van
den Hoogen en Provincialen Raaden , mitsgaders van de Rekenka-
mer, gelyk ons niet alleen uit de eigenhandige aantekeninge van
den Heer Johan Stalpert van der fViele, terzelver tyd een Lid der
Ilaagfche Regeeringe, maar ook uit de Regilterszoo vanEd, Groot
Mog. als die van de Societeit is gcbleken.

Hetzaldan, den goedgunftigen Lezer , zoowyhoopen, nieton-
aangenaam zyn, dat wy den draad van ons verhaal nopende de eer-

lle verfterkinge van den Hage in den jaare 16x9., dien wy toen,
uit gebrek van nodige bewys-ltukken, hebben moeten afbreken,
alhier ter plaatze vervolgen, en te gelyk opgeven, hoe hetzigver-
ders daarmede, en wel inzonderheid in den jaare k^^S"- heeft toe-

gcdragen; te meer,doordien wy daartoe aangemaantzyngeworden.
Wy hebben bladzyden loz., 103. en 104. van het eerfte deel

de-

(/) Zie Bylaage G. pag. 776. agtcr het cerfte deck
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dezcr Befchryvinge verhaair, dat de Magiltraat, by refolutie van

den 14. April 1619. hebbcnde bekomen aanfchryvens van de Hce-
ren Gecommitteerde Raaden (nadat dezelve Heeren alvoorens

verfcheide communicatien met zyncExcellentie , de Gecommitteer-

de nit de Societeit en de Magillraaten van den Hage daarop hadden

gchouden,) ^^^ ^^'^ verdiepen van de cingels en gragten , nict al-

lecn hetzelve aanftonds werkflellig hadde gemaakt , maar dat zy

00k daarenboven hadde begonnen op te werpen eene borflweerin-

ge> en dezelve met ravelyns en wagthuizen te dekken, 't welk de
Kegeerders van Delft geen gering vermoeden gaf, dac men daar-

door den Hage zoude vvillen maken tot eene beflote en Iterke vef-

ting. Dat de gemelde Regenten vervolgens zig daartegcns \\ illen-

de kanten, in de Vergaderinge der Heeren Staaten,mctzi:lkebon-

dige en kragtige redenen hadden aangetoont het nadeel en de ge-

va'arlyke gevolgen , die daaruit llonden te wagten, dat haar Ed.

Groot Mog. by refolutie van den 16. Mei deszeiven jaars het vol-

trekken van de'borrtweeringe de Magiltraat van den Hage deden
verbieden.

Dog deze meenende daarop , zonder exprelTe lafl van zyne Ex-
cellentie, met Aviens kennilTe en ordre het werk was begonnen, niet

te konnen Itilzitten , ging daarmede voort ; weshalven haiir ander-

maa! , in gevolge van haar Edcle Groot Mogende Refolutie van den

2,3. derzelver maand, door de Gecommitteerde Raaden wierdaan-

gezegt, „ datze het voltrekken van de gemelde borllweeringe zou-

„ den hebben te llaken , immers tot de naalle byeenkomlle der

„ Staaten van Holland, met bedreigingc, dat zy zouden doen al-

„ zulken rapport aan hooggemelde Heeren Staaten , alszy totvoor-

5, Hand van de voorfz Refolutie zouden bevinden te behooren. Des
niettemin voer men met het aangevangen werk voort , 't geen l^y

de gemelde Staaten, als in kleinagtinge hunner bevelen, zooeuvel
wierd opgenojnen, „ dat den ix. Julii daaraanvolgende gerefol-

veert wierd, dat die van den Hage zouden werdenontboden,om
redenen te geven , waaromme zy tegens de Refolutie van deze
Vergaderinge, en her verbod van wegcn de Heeren Gecommit-
teerde Raden hen gedaan, voortgevaaren waren met het opma-
ken van de borftvveeringe. Hierop verfchenen de drie Burge-

meellers met twee Schepenen in de Vergaderinge; „ dewelke af-

„ gevrnagt zynde, om wat redenen zy niet en hebben geobediecrt

„ de Refolutien van de Heeren Staaten, nopende het verbod van 't

„ opmaken van de Borllweeringe, wezende een fpecie van fortifi-

„ catie, by haar voorgenomen zonder Oc^trooi ofte confent van de-

„ ze Vergaderinge daartoe te hebben ? Ende 00k waaromme zy

„ hetzelve niet naergelaaten hebben op het verbod van de Heeren
5, Gecommitteerde Raden, henluiden andcrmaal daartoe gedaan?

„ Verklaarden, dat zy uit haarzelvcn tot deze werken niet en wa-
„ ren gekomcn , maar naar eenige lange en ferieufe aaumaninge van
„ zyne Excellentie-, de Heeren Gecommitteerde Raden enveele Leden
„ van de Vergaderinge zelfs -,

dat veele en menigvuldige confidera-

„ tien daarop zynde gevallen , en eindelyk gearrelteert het verdie-

pen en verwyden van de gragten en het maken van de borllwee-

ringe, zy daartoe biljetten aangeflagen en veertien dagen laaten
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Iban hcbben, en eindelyk de wcrkcn aanbefteet ter lengte van

ontrent jigt hondert roeden, ende dat zy des dacgs daeiacn het

zelve gcnotiticeert hebben de Heeren Gecommitteerde Kaden,
zondcr dat haer in alle die tyd oyt by yemandt ter contrarie ge-

feytis, tot opagtofthien dagen naer de bededinge, dat men
haer eeiit begonnen heeft fwaerigheyd te maeken , doen de on-

koilcn waren gedaen ; dat zy geen fortificatie en maekten , maer
verwydden en verdiepten de gragten , in conformiteit van het

Oilrqy, dat zy daertoe hebben van denjaere fefi'ten hondert feftien

(«/}, ende om de aerde plaetze tegevendezeboiflweeringe heb-

ben gemaekt, te meer om dat men haer heeft geintimideert,dat

de vyand van de zyde uit de zee met magt van Soldaaten mein-
den aen te komen, om den Hage te devafteren, ende dat haere

Schutterye fwaerigheid maekte daertegcns aentegaen , ten m are

zy tot befcherminge iets voor de borll hadden ; dat het werk maer
gaet tegen den aenkomji uitter zee « zander dat op de andere zyde

van den Hageyet gemaekt 'word, ofte dac ook haere meyninge en
intentie is daer yet te maeken ofte beginnen ; dat zy ook tegen

de Refolutie van deze Vergaderinge niet en hebben gedaen, hoe-

wel dezelve genomen is haer ongehoort , op een tyd, dat de
Sta'eten zoo vroeg fcheiden, dat dezelve weder van een warcn,
eer zy haere redenen aen de \'ergaderinge konden vertoonen

,

daertoe zy haer doen prepareerden ; dat zy ook de Refolutie ver-

llonden van geene vordere werken te beginnen ofte maeken,en niet,

om niet op te mogen Itoppen het geene ten deele al volmaekt
was. By alle welke redenen zy verzogten, dat de werken , die

haer opgedrongen waren, zoo lang en zoodikwilsgedelibereert,
by zyne Excellentie goedgevonden, mochten blyven leggen , te

meer, om dac zy aen de ileeren Gecommitceerde Raden gepre-

fenteert hadden de voornoemde werken weder te laeten afbree-

ken , zoo wanneer de Heeren Staeten met zyne Excellentie het-

zelve zouden nodig of dienitelyk oordeelen ; datze mede niet en
konden begrypen qualyk gedaen te hebben in 't volgen van
het advys van zyne Excellentie, dewyle dezelve by zyne Inllruc-

tie hem by de Vergaderinge gegeven, is geauthorifeert , omme
op de Fortificatien erde bewaeringe van alle Plaetzen, te mogen
ordre Ikllen. Op alle welke redenen in het lange gedelibereert
wefende , eindelyk verltaen en gerefolveert is , en dienvolgende
die van den Hage weder binnen ontboden , aengezeyt , dat de
Pleeren Staeten niet ten beften en konden duyden , dat in dier-

voegen by haer gedaen is regel-regt tegen den teneur van de voor-
noemde Refolutie, ofte aengevangen te maken werken van forti-

ficatien, buyten kennille en confent van defe Vergaderinge; nog-
tans om dat fy haer zoo zeer beroepen op het gocdvinden van

„ zyne

(»j) Dit Odtrooi werd in de Regiflers van haar Ed. Gr. Mog. niet gevon-
den. En 't zal ongetwyffelt zyn, daar hicr en elders meer op gezien werd,
het Privilegie van den agtflen December zeftien hondcrd vyfcien , v/aarby de
Magiftraat vergunt wierd , om de landen en grondcn , die de Haag nodig had-
de tot het uitzetten van deze plaatze , en het graaven van haare gragten , by
taxatie aantenemen. Zie verders onder de Bylaage Nam. lxvi.
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zync Excellentie, dat de Heeren Staeten toeftonden en goed-

vondcn, dat de werken zouden blyven leggen tot de wederkom-
lle van fyne hooggemeldc Excellentie , omme alsdan d^erop te

„ ordonneren naer behooren -, dog dat haer exprellelyk vverd gein-

„ terdiceert, geen vordere werken van fortificaiie , ofte maekcn

„ A an borlhveeringe vordcr te bcginnen, zonder voorgaende ken-

„ nille en confent van deze Vergaderinge , op poene dat feytelyk

„ daertegen zoude werden voorzien, na behooren.

Hierop bleef voor dien tyd het verder verilcrken van den Hage
iteeken, tot dat in den jaare zellien honderd vyf en dertig deSpan-
janrden, om aan het leger van den Sraat , 't welk zig ter dier tyd

onder het opperbeleid van Prins Frederik-Hendrik in Braband be-

vond, eenige afwendingen te maken, verfcheide heimelyke aanfla-

gen fmecddeiT; en by verraflinge onder anderen den 2'i.]vX\\Scben'

ken-Schans («) hadden ingenomen , waarvan de tydinge allomme
in de V^ereenigde Nederlanden eeneonbelchryvelykeverllagcntheid

baarde; ook liep het gerugt ( 't zy valfch of vvaar) dat de vyand
van voorncmen was den Plage van de zeekant te willen overrompe-
len, en alzoo daardoor een Ichrik tot in 't hart van Holland tejaa-

gen ; 't geen de verbaaltheit der ingezetenen alhier verdubbelde

Co), zulks dat men van Itonden aan op alles ordre ftelde (/>). De
Suppooften en ganfche Burgerye wierden in de wapenen gebragt,

en by de Heeren van de Societeit C ^ ) twee of drie Compagnien
Waartgelders aangenomen; ook dede men eenige Villchers-pinkcn

langs het Itrand in zee kmiflen, omkondfchap te bekomen, On-
der-

(n) Neuville E\jt. de Hollandc torn. ii. livre viii. Chap, v, pag. 254.

(0) Hierop kan nageflagen werden het Regifter van de Societeit, getekent

E. fol. 79. en volgende.

(p) Zoo aJs onder anderen te zien is uit een Ordmnantie
,
gemaakt bydeCol-

legien van den Hoogen en Provincialen Raaden , Kamer van Rekeninge en de
Magiftraat van 's Graven Hage , dknende zoo tot defenfie van 'x Gravenhage voorfz

jegens het geweld enfpolkn van. den vyand , daarmede dezelve plaatze werd gedreygt: als

mede op 't Jtuk van de dag- en nagt-wagten daerinne te houden ; behelzende xv. artikelen

,

waarvan het eerfte luid in dezer voege

:

,, In den eerften , dat een yegelyk van de voorfz Collegien en haere Sup-

„ pooflen zoo wel Advocaaten , Secretariflen , Procureurs , Deurbewaerders

,, en Bodcn, niemand uitgezoudert , ook de Heeren Edelen en andere perfuonen,

egeene bitrgerlyke neer'mge doende , en buyten de Schutteryen van den tlage zyn-

de ,
gehouden zullen wefen haer elk te voorzien van een mufquet , vuerroer

,

„ of fpies met een zydgeweer , bandeliers , morillions en rufbingcn , kogcls

,

„ lonten en kruyt naer advenant , daerop zy luyden geftek zullen werden , en

„ den meeften dienft konnen doen.

En het flot: ,, Aldus gedaen en gearrefteert in den Hage den 16. Augufti

„ 1635. En was geparapheert F. FAGEL. Lager flond, Ter Ordonnan-

,, nantie van de Collegien van de Societeit, en was ondertekent, ANT. van
„MYEROP.
Deze Ordonnantie ftaat in 't geheel geregiftrcert in 't Regifler van de Socie-

teit, gequoteerc C. /o/. 103. enz. en gedrukt onder de Bylaage YY. van het

eerfte deelpijg. 902.

{q) Uit hetzelve Regifter/;/. 105.--107. verfo blykt , dat 'er maar twee
Compagnien Waardgelders zyn aangenomen , ieder van honderd koppen , daar-

van Kapiteinen waren Nikolaes van der Vhigh en Gideon van Biesdorp , en dat de

foldy van ieder Compagnie 'smaunds beliep op 691. guldens.

>y

van zyn*
Hoog-
heid

Hierop
hetver-
flerken

vanderi
Hage gc-

ftaakttot

1635-

Het inne-

men van
SchenkcH"

Siham
baarde
een groo-
te veVfla-

gentheid
in deze
Landen.

Ordre op
alles tot

tegen-

weer al-

hier ge-

ftelt.



272 BESCHRYVINGE van

poorten
en Bulge

-

rye in de
wapcnen
g'-bragc;

\V aarc-

gckiers

aangcno-
men ; en

de foitifi-

catie-

werkcn
opnieuw
voortgc-

zee.

Ver/ock
van Ge-
commic-
teerden

van den

Hage aan

deStaa-
ten , om
deze
plaatste

mogen
fortifice-

ren.

De twee
Compa-
gnien

Waard-
gelders

van Ani-

fterdam
alhierin

guarni •

iben ge-

legc.

3J

'>

dcrentuHchcn had men weder op nieuw de fortificatie-werken , die

in den jaare zeltien honderd negen en twintig voor dien tyd waren

gellaakt ,
gelyk hiervooren is gemelt , begonncn voort re zeuten

,

waartoe de Magillraat van den Hage. rects den cerlten Meidesgem.

iaars zeltien hondevd vyf en dertig het navolgende vertoog en ver-

zoek aan haar Ed Groot Mog. hadde gedaan.

Zyn verfchenen in de VergaderingevanhacrEdele Groot Mog.

vyf Gecommitteerden van de Burgemeeitercn enRcgeerders van

'sGravenhage, en hebben de Vergaderinge voorgedragen , hoe

dat haere Principalen zoo langs zoo meer advertentie en kond-

ichap bekomen van de delTeyns van den vyand, om yette onder-

nemen om den Staet van den Lande een gevoelyk aftront tedoen

in 't befpringen en fpolieren van 'sGravenhage. Dat zyneExcel-

lentie de Prince van Oranje van gelyken door veifcheide adver-

tentien des ontfangen , hier over merkelyke bedenken is hebben-

de ; dat zulks gefchiedende , hetzeh e een groot gerugte tot des-

reputatie van den Staet zoude maeken de ganfche wereld door;

dat de plaetze van 'sGravenhage, wezende de eyge Refidentie-

plaets van de Regeeringe , ende van zoo veel gereleveerde en

notable Perfonagien , mitsgaders ofbrengende over de vierhondert

duyfent guldensjaerlyks in de Middelen van 'f Land buyten zoda-

nigen gevaer dient geitelt te werden ; Dat daerom zyne Excel-

lentie goed was vindende, dat alle de Ingefetenen van 'sGraven-

hage (desbequaem zynde) op wapens zouden werden geitelt;

dat mede de Fortificatie begonnen anno 1629, zoude werden vol-

trokken , immers dat een bequaeme borfiweeringe rontfom den

Hage dient te werden getogen Qnde met mnragie werkgejiyft y ver-

zoekende, dat haer Edele Groot Mogende daer toe als tot het

fubfidie tot het maeken van 't voorlz. werk haer confent zouden

willen dragen ; dat zulks de Finantien niet zonderlings en zoude

befwaeren, dewyle de Regeerders van den Hage te vreede zou-

den zyn de penningen tot het voorfz werk nodig te negotieren

,

die by kleyne partyen daerna ter meeller commoditeit van den

Lande zouden werden afgcleyt. Waerop zynde gedelibe-

reert en verfchyde Leden oordelende, dat met goede en vigou-

rcufe ordre te llellen op de zaeken ter zee , ende 't geene daar

van dcpendeert, alle des vyands delfeyn op den Hage, endedier-
gelyke andere plaetzen aun de zee gelegen, ligtelyk zouden kon-
nen werden belet; Is verftaen en gerefolveert , dat op het redres

van de zaeken te water vooreerlt ferieufelyk dient te werden ge-

„ befoigneert, en dat even dien zelven namiddag de befoigne tot

„ die zaeken aengeltelt ter hand zal werden genomen.
De Heeren Gecommitteerde Raaden hadden immiddels met ad-

vis van zyne Hoogheid den Prince van Oranje goedgevondcn , dat

de twee Compagnien Waartgelders van Amllerdam, in 't afwezen
van zyne Hoogheid , als guarnifoen-houders alhier zouden werden
gebruykt op zodanigen voet als voor dezen meer was gefchied,

waarvan de gemelde Heeren den 10. Mei daaraanvolgende aan de
Vergaderinge van de Staaten kenniile gaven.
Dog de Regeerders van Delft dien het verllerken van den Hage

zeer tcgen de borlt was, „ verzogten dat in deliberatie mogte wer-
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den gebragt , wat haer Edele Groot Mog. vedben gedaen te

moeten vverden ten aenzien van de vverken by Burgenneclteren

en Regeerders van 'sGravenhage aengevangen te maken, om de

voorfz plaetze te verzekeren tegens eenigen acnloop , die de

vyand tot nadeel van dezeive en disreputatie van den Staet ter

hard zoude mogen nemen; Waerop den 6. Julii vvierd gerefol-

veert, dat alvorens zouden werden opgezogt en nagezien de re-

trodden, en wat op deze gelegenrheid hier te vooren wasgepaf-

feert. Des anderendaegs de Refolutie by haer Edele Groot Mog.
den eeriten Mei 163^. genomen (hier bovenwoordelykgeplaalb)

op het verzoek van die van 'sGraver.hage , tenderende omme
Odroy van haer Edele Groot Mog. te obtineren, om de plaetze

van den Rage met een muur te mogen omvangen, opzodanigen
voet als naerder By de voorfz Relblutie vermelt werd , gelezen

en daerop be; aedilaegt zynde , wierd befloten , dat als dan de
zaeken van de zee volgens dezeive Refolutie ten eerllen zoude
werden behertigt, en dat nopende de voorgcmelde fortificatie na

zoude werden gezien wat men in den jaere 16x9. by haer Edele
Groot Mog. op dat lluk mach wezen gerefolveert , om daarna

verder te mogen werden gedaen, als na behoren.

De Regeerders van Delft in vreefe zj nde , dat het voorfz ver-

zoek aan die van den Hage wel mogte werden toegellaen, of im-

mers ten minllen bemerkende, dat die van den Hage, vermits by
haar Edele Groot Mog. tegens het voorfz werk geen fpoedige en

cordaate refolutie wierd genomen, zig daarmede wakker fpoed-

den , deden den ii. en 13. Julii door hunne Gedeputeerden ter

dagvaart, in de Vergaderinge daer tegens protefteren , en „ ver-

„ zogten dat notule zoude mogen werden gehouden van de verklae-

5, ringe van haere Principalen, te weten dat dezeive de Fortifica-

tie van den Hage niet toe en konden Itaen , maer fultineerden

,

„ dezel e te moeten werden gedemolieert. Wat hierop gevolgt

zy, is ons onhekent , en wy vinden in de Regillers van haar Edele
Groot Mog verders van deze zaake geen het minlle gewag meer.
Niettemin hebbcn wy van de voorlz Fortificatie met alle haare bui-

ten werken een volkomen plan gezien, dog hebben daar van geen
aftekeninge konnen bekomen , om die den Liefhebbers alhicr mede
te deelcn. Dit is al 't geen wy aangaande deze tweede verllerkingc

van den Hage hebben konnen verzamelen ; hoopende daarmede nu
aan zommige genoege te zuUen hebben gegeven.

Als nu door het verloopen van het faifoen devreesvoor den vyand
alhier t'eenemael was verdweenen , wilde de Societeit in *t einde

van 't zelvejaar de Waartgelders afdanken, maar zyne Hoogheid,
die onderentuiTchen zyn leger uit het Staatfche Brabant langs den
Rhyn hadde doen afzakken , om Schenken-Schans , welke als een
voormuur der Vereenigde Geweflen aen dien oord wierd geichat,

te herwinnen , 't geen hy ook werklteUig maakte , en eindelyk na
een beleg van ontrent negen maanden, den 30. April des volgenden
jaars te bovtn quam, verzogt , dat dezeive in dienll mogten wer-
den gehouden, en dat men op middelen zoude denkcn, hoe zulks

befl bulten kolten van de Societeit zoude kunnen gefchieden. Den
brief, dien de Heeren van het gemelde Collegie aan zyne Excellcn-
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tie desvvegens fchrevcn, en het antwoord , dat zy van den Prins

daar op bcquamen , hebben wy niet ondienitig gcoordeelt alhier

woordelyk in te lalien , om zekcre omltandigheid , daarin vervat.

55
Doorliigtige y Hooggeboren Fiirji y genadige Heer

Miffivc » Aengezien wy met goedvinden van Uwe Excellentie aengcno-

vandcSo- „ men hebben twee Compagnien-guarnifoen-houders alhier , ende
cicteit

^^ ^g penningen tot onderhoud van dezelve nodig op befw aeiiyken

Exceiicn- >» Intreire gefurneert, op hoope dat dezelve Compagnien ter gele-

tiedcs- „ gener tyd by de Generaliteit zouden werden betaelt, daarvantot
^angaan-

^^ j^q^,]^ j-Qg egeen fucces en es gevolgt; SOO hebben wy nietkon-
^'

„ nen nalaten dezen aen Uwe Excellentie te .addrefferen , ende

„ met eenen dienltelyk te verzoeken, dat Uwer Excellentie goe-

„ de geliefte zy de voorfz twee Compagnien op de repartitie

„ van de voorfz Generaliteit te doen flellen, op dat wy van de bc-

„ Iwaerlyke betalinge van dien ontlaft en de Comptoiren buyten

„ confufie mogen blyven , of anderzints , dat wy genoodzaekt zul-

„ len zyn de voorfz Compagnien eerftdaegs te licentieeren , als ons

„ al te befwaerlyk zynde, ende daerinne niet konnende continue-

„ ren , ten ware Uwe Excellentie eenige andere confideratien had-

„ de ter contrarie, die wy gaerne met defen Exprejjen zuUen ver-

„ llaen, omme ons nae de goede geliefte van Uwe Excellentie te

J, mogen reguleren ; Biddende middelertyd den Almogenden ,

,5 Doorluchtige ^ Hooggeboren Ftirjl y Genadige Heer y Uwe
„ Excellentie in zyne goddelyke befcherminge te willen conferve-

„ ren , en voor alle onheil bewaeren. Gefchreven in den Hage den
„ vierentwintigllen November zetlien hondert vyf en dertig. On-
„ derllond, Uwer Excellentie Dienaeren de Collegien van de So-

» cieteit van 'sGravenhage. Ter Ordonnantie van dezelve,

n was ondertekent,

„ ANTH. VAN MYEROP.

;5 Edeky Erentfeflcy Hoochgeleerde ^ PVyfey Voor-

„ zienige, zeer difcreete Heeren y bezundere goeds

„ Vrwiden.

Ant- ,, Ons is ter hand gecomen UE, fchryvens van den 5.4. dezer,

van'-'^'^
" aengaende de twee Compagnien guarnifoen- bonders, voorleden

Hoo'J" » Corner in 's Gravenhage geligt. Ende alfoo onfes bedunkens wel
heidop „ dienltig ware, dat dezelve Compagnien aengehouden en gecon-

I\H!rI\"'^'^
" ^^""^^^'•^ werden, omme 't alien tyde gebruykt te mogen m erden

„ tegens allerhande moetwil , infolentien en disordren , die in de
„ plaetfe konnen komen te ontftaen , zoo wenfchen wy mede wel
„ dat UEd. gefamentlyk geliefden te overflaan of niet eenig byzon-
„ der middel bedagt zoude konnen werden tot furnifTement van diC

„ kollen daartoe gerequireert , blyvende ondertullchen wel genegen
„ met onfer wederkomlte in den Hage, alles te contribuercn wat

j> on
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ons mogelyk 2,yn zal om te probeeren, of de voorfzCompagnien

op de repartitie van de Generaliteit zouden mogen werden ge-

bragr. UEd. hiermede Edeki Erentfefte y Hoochgeleerde t

J^yfe , P^oorfienige , zeer difcreete Heeren , bezundcre

poede y^Tunden ^ God Almachtich bevelende. In Arnhem den

17. Novemb. 1635. (r).

J, Onderflond,

„ UEd. goedwillige Vrunt,

„ Fr. henry de NASSAU.

Ter 2,ydewaarts llond : „ Wy apprehenderen zeer , dat de voorfz

„ Compagnien op de Generaliteit niet en zullen te krygen zyn , en

„ verzocken derhalven, dat UEd, op eeniggewiirer middelvvillen

„ I'peculeren.

vV y zullen ons met deze Waartgelders alhier niet verder ophou •

den , maar liever voortgaan tot den jaare zeftien honderd vyf en
zeftig, wanneer KareL de tweede-, Koning van Groot-Brittanje de-

ze Landen den oorlog aanzeide , en denzelve vervolgens met eene

magtige V loot ter zee tragte te beilooken. Ook had kort daaraan

(den 14. Septemb. deszelven jaars ) die wrevelige Kerkvoogd Ba-
rent van Galen ^ Biffchop van Munlter, met eenen ouden wrok te-

gens de Vereenigde Geweiten bezeeten, en door 't Engelfch geld

onderileunt, insgelyk den oorlog verklaart en een leger vanzeven-
tien duizend man in \ veld gebragt. De Vereenigde Staaten zig

dus ter zee en te lande befprongen ziende, flelden zig ook in Itaat

van tegenv/eer, en befloten onder anderen het werven van zes dui-

zend VVaartgelders, daarin het aandeel van Holland beliep op drie

duizend vyf honderd koppen. Dit getal vvierd over de Steden na
maate haarer vermogen verdeelt, en 'sGravenhage vielen te beurt

honderd vyftig koppen, beflaande uit eene Compagnie. Om deze
ten fpoedigllen te ligten , fchreeven de Staaten van Holland aan de
Regeerders van den Hage den volgenden brief:

Oorlog
tuiTchen

Engeland
en deze
Landen
in 1665.

Waart-
gelders

aangeno-
mcn,en
verdee-
linge dcr-
zelve.

a De Staaten van Holland en J^ejlvriejland.

33

}•>

»

Erentfejle , &cc. wy hebben by den tegenwoordigen toe-

lland van zaeken goedgevonden nevens de andere Provintien te

„ confenteren in de ligtinge van 6000. Waertgelders , en alzoo het

„ gedeelte van onze Provintie daerinne bedraegt 3500, koppen, en
J, t getal van 'sGravenhage 15-0. koppen, belkende in een Com-
„ pagnie, en dat den dienlt van den Lande requireert, dat de voorfz

„ ligtinge zonder eenig uytltel aengeftelt en vokrokken worde, op
„ dat

(
r ) Deze brief ftaat geregiftreert in 't Regifler van de Societeit

, getekent
D. fol. iir. verfo. zynde de Superfcriptie ; den JVelEd. Erentfejle , Hooggclecrde

,

iv}fen en difcrecten , on/en hyyondere goede Frunden de Heeren van de Colkgien van de So-
c'leteit in 's Gravenhagc.

II. "Deet. LI 1

Miflive

van haar

Ed. Gr.

Mog. aan

de Magi-
flraat van
denHagc,
om te lig-

ten een

compag-
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„ic „ dat het ordinaris krygsvolk uytgetrokken, tot protextie van dea

Waart- „ Staet naar boven gebragt, en het te ligten volkindeszelfsplaets
gcldcrs

^^ geleyt mogen vverden, zoo zuUen UL. zodanige ordre geven,

koppen." » dat de voorfz 150- koppen in aller diligentie op den voorgaende

voet en ordre geligt, en tot de voorfz Compagnie een bequaem

Kapitcin, Vendrig, Sergeantcn en andere Officierengelteltwer-

den ; voor al zoo veel mogelyk bezorgende , dat tot Capitein en

verdere Oiiicieren aengeltelt werden perfoonen die tot het em-
plooy ontrent oorlogs-zaaken handig en ervaren zyn en dezelve

Capitein en Ofiicieren laftende ten eynde zyl. niemand , die in

aduelen dienft is , tot Officieren nochte foldaeten en zullen heb-

ben aentenemen , op poene van contrarie doende daer over ge-

cafTeert en arbitralyk gecorrigeert te zullen werden, laltendeden

voorfz Capitein , dat hy come of iemand zende , omme te ont-

fangen Ordonnantien tot den gewoonlyken loopgeld , en zoo
haaft 1 00. koppen van de voorfz Compagnie by den anderenzyn,

zullen UL. dezelve doen moniteren en ons ofte onze Gecommit-
teerde Raden de monitcrrollen en qualiteit van 't volk overfeyn-

„ den , opdat de patenten daartoe verzorgt , en voorts gedaen mo-

„ ge vt'erden 't gunt den dienil van den Lande vereyfchen zal.

,, Waer toe ons verlaetende, bevelen \vy UL. onder des de be-

„ fcherminge Godes.

„ Gefchreven in den Hage den 28, September 166 s.

,y Onderflond,

,, Ter Ordonnantie van de Staate.

„ En was getekent,

„ HERBERT van BEAUMONT.

Om des te meerder vlyt te maken wierd deze brief des anderen-
daags door eenen tweeden gevolgt, met byvoeginge van een ope-
ne Commiffie, behoorlyk gezegelt, geparapheert , en door den Se-
cretaris van de Staaten ondertekent , om den naam van den aange-
llelden Capitein daar in te voegen , en dezelve aldus uittegeven.

55 De Staaten van Holland en T^ejlvriejland.

Twcedc ,> Erentfejley &c. By onfe Miffive van den ^8. dezer loopcn-

fcmoorfz " ^^ "^^^"4 hebben wy UL. aengefchreven de wervinge van eene

eindc. " Compagnie Waertgelders ten getale van hondert vyftig koppen

,

„ Wy vertrouwen, begeeren en verwagtenals nog, dat zonder uit-

„ (lei ofte intermiflie daermede by UL. voortgevaren en zorg ge-

„ dragen zal worden, dat krys-ervarene Officieren aengefteltenbc-

„ quaem volk bekomen moge werden ; en onder des , opdat zuiks

„ door de Commiflie, die de Capitein van ons moet hebben, niet

„ vverde getardeert , zoo zeynden wy UL. de voorfz Commiifie
5, gezegelt

, geparapheert en by onzen Secretaris ondertekent , en
„ zulks in behoorlyke forme hiernevens , met verzoek en begeer-

te.
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te, dat UL. den naam van den Capitein daerin doen ftellen en

uita;evcn willen, en denzelven in onzen naem, zoo op de voorfz

CommifTie als op \ formulier van den eed van getrouvvigheid in

onzer naem beedigen zullen , gelyk wy UL. hiermede nevens

toezevnden de lylten van de foldye en loopgelden, omme tedie-

nen tot UL. naerigtinge, en onder des bevelcn wy UL. de be-

fcherminge Codes. Gefchreven in den Hage den z^. Septem-

„ ber 166 f.

„ Onderllond,

„ Ter Ordonnantie van de Staaten.

„ Was getekent

,

„ HERBERT van BEAUMONT.

Alhoewel de opfchriften dezer twee brieven bchelzen aan Bur-

gemeerters en Regeerders van 'sGravenhage, zoo moet men nog-

tans niet befluiten, dat daardoor het ligten van de gemelde Com-
pagnie, het benoemen van den Kapitein, en het aanllellen van de
vcrdeie Officieren , eenig en alleen , met uitllultinge van de verde-

re Leden van de Societeit , de Magiltraat van den Hage wierd aan-

bevolen; In tegendeel is klaar, dat de ganfche behandelinge dier

zaaken t'eenemaal is gelaaten aan 't voile CoUegie , en dat mitsdien

niet alleen de Commiflien van de Onder - OHicieren tot dezelve

Compngnie behoorende , zyn verleent op den naam en van wegen
de Societeit , zoo als uit het begin en flot derzelve Commiflien te

zien is; maar ook dat dezelve Compagnie ter prefentie van dellee-

ren N'terop en Fannius^ Raaden in den Hove van Holland, en den
H*eer Burgemeelter van der Houven-, als CommifTariflen van de So-
cieteit, den 19. October 1665-. is gemonllert , uitivyzens de Mon-
ller-rolle daarvan nogzynde, getekent by den Secretaris y. C(9^«f».

De commiflie van den Vendrig (^want by deze Compagnien waren
geen Lieutenants,} luid in voege als vooren gezegt is

:

„ Alzoo de Gollegien van de Societeit in 'sGravenhage volgens Commif-

„ Refolutie van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland ^^J°cL/
„ en Wellvriefland goedgevonden hebben op te regten een Com- VcndHg

'

„ pagnie Waertgelders van hondert vyftig hoofden ten dienlten van ^;^n cen

„ den Lande, ondre het beleyd van Capitein Gillis de Witt, en ^^^^^^'

„ van node is, dat over dezelve Compagnie een bequaem en geex- Waart-

„ perimenteert Vendrig werdegeltelt, SOO IS'T, dat de voorfz gcldcis.

5, CoUegien gehoort hebbende 't goed rapport aan haar Edele Mog.

„ gedaen van den perfoon van Antony Cool , vertrouwende zyne

„ vroomighcid, kloekheid en experientie in 't fluk van denoorlog,

„ denzelven Antony Cool geflelt en gecommitteert hebben , ftellen

„ en committeicn by dezen tot Vendrig van de voorfz Compagnie
J, op de foldye daertoe Itaende enz. Gedaen in den Hage den z.

J, Oftob. 1665-. Ter Ordonnantie van de CoUegien van de Socie-

„ teit in 's Gravenhage.

„ Was getekent,

„ J. COENEN.
LI 3 Be-
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Behalvcn dat hnar Ed. Groot Mog. en derzelver Gecommitteer-

de Raden in 't af/enden hunner Miffivcns, wegens zaaken, die

eigentlyk hec meergemelde Collegie zyn betreffende, nooit eenen
valtcn voet hebben gehouden, werdendc dczelve (zoo ^y bevin-

den,) dan aan de Magiitraat, dan aan de Societeit geaddrelleert,

na het goedvinden en welgevallen van hooggemelde Heeren.
Het vrede-verbond tulfchen de \'ereenigde Gew eften en den

BilTchop van Munlter was door bemiddelinge en uitwcrkinge van
den Keurvorfl van Brandenburg, zoo ras niet op eenen goedenvoet
gebragt (j), fchoon de oorlog tuflchen deze Landen en Engeland
nog in voile vlam flond , of de Waartgcldcrs wierden , agtervolgens

het belluit der algeraeene Staaten, allomme in de Steden afgedankt.

De brief, door de Heeren Gecommitteerde Raden aan de Magif-
traat van den Hage ten dien einde mede afgezonden, luid als volgt

Brief van
Gecom-
mitt. Ra-
den aan

de Mag,i-

Uraat van
den Hagc
ten dien

eindc.

j>

9> Eerzaemcy Broome ^c. de Burgcmeeflers en

3, Regeerders van 'sGravenhage.

„ Tot nakominge en executie van den goedcn wille van de Hee-
ren Staaten van Holland en Wefl-Vrieiland zyn wy gerefolveert

te doen moniteren door eenige Heeren uic het midden van den
onfen gecommitteert , de Compagnie Waartgelders van den Ca-
pitein Gi//is de IVitt , aldaer in 'sbravenhage geworven, en de-

zelve met behoorlyk patent te doen wederkceren binnen dezeive

Steden, omme by U L. te worden gelicentieert en betaalt, ach-

tervolgende den uitval van de voorlz monltering, daertoe U L.

de rolle zal worden toegezonden , op dat alzoo den dienlt van

den Lande daerontrent moge waergenomen en betragt wordeh

;

„ Ende ons daertoe verlaetende , Erentfefte^ ^c. Bevelen wy
„ U L. de befcherminge Godes. Gefchreven in den Hage den 19.

„ Januarii 1666. Onderftont,

}» Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raden,

» getekent

HERBT. VAN BEAUMONT.

DeKo-
ning van
Vrankryk

verklaait

in 1672.

den oor-

log aan
deze Lan-
den.

] 27. April.

Geen voile vyf jaaren na het fluiten van de vrede te Breda had-

den deze Landen in ruft gezeten , of zagen zig weder op nieuw
door een veel zwaarder -onweer beloopen, waarvan de donkere

wolken, zoo in 't zuiden als in 't weiten, zig al eenigen tyd had-

den opgedaan. Want Lodewyk de xiv. Koning van Vrankryk,

deed den Vereenigde Gewelten f in 't begin dcs jaars i^/z.

den oorlog aankondigen , en met dien krygzugtigen Kerk-

voogd , en den Koning van Engeland in een bondgenoodfchap zyn-

de

(j) Want het volkomen Vrede-verbond wierd eerfl den 19. April 1C66.

gcUoten. zie Aitzcma mtuhen van Staat en Oorlog v. deel pag. 1024.
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de getreden , trok met een magtig heir te vclde, en drong, nadat

alles voor zyne ontzaggelyke vvapenen had moeten bukken, 't geen

hem op den weg tegen was, na verloop van weinige maanden, tot

in 't hart van Holland. Ons voorneraen is niet, om dezen oorlog,

die meer fch.idelyk en verderfielyk voor de \ ereeingde Nederlan-

dcn, dan voordeelig voor den Overwinnaar is geweelt, alhier te

befchryven ; dat laaten wy voor de geene die onze Vaderlandfche
gefchiedenilfen te boek Itellen. Maar het eeniglle oogmerk , dat

Avy hebben, is, om maar kortelyk te melden, hoe het alhier in den
Hage in dien erbermelyken tyd gefchapen ilond, wat middelenmen
aanwenden tot Suiting cenes vyandlyken aanloop, en wel voorna-
mentlyk wat pogingen de Leden van de Societeit daartoe in 't werk
ifelden.

'cWas in 't barlle van de winter f des zeJven jaars 167% dat
de Franfchen , van Bodegrave en Zwammerdam, daar zy gele-

gert waren, onder begunlliginge van eene Itrenge vorfl, die de
wateren allomme had doen bevriefen, eenen -.^anflag maakten,om
Leiden te overrompelen en 'sGravenhage uit te plunderen. De
tydingc daar van baarde alhier zulk een grooten fchrik en verbaaft-

heid, dat een ieder om een goed heen komen zag, beladen met
pak en zak , even of men den vyand binnen weinige uuren te ver-

wagten had.

OnderentufTchen hadden de HeerenStaaten van Holland en Weft-
vrielland by Refolutie van den 17. Decernb 1671. „ na voorgaan-

de deliberatie goedgevondenenverllaan,dat ^e Heerenvan de So-

cieteit van 'sGravenhage iZOuden werden verzogt, gelall en geau-

thorifeert, gelykdezelve verzogt, gelali en geauthorifeert werden
by dezen, omme zodanigen ordre te Itellen ende die voorzienin-

ge te doen, dat door het omhouwen en 't zamen werpen vande
Boomen, die allomme en zulks zoo wel op den grond van de
Graaffelykheid, als van particuliere , ontrent de advenuesenaen-
komltcn, 00k voorts om 'sGravenhage vpornoemc, nahethooge
zyn Itaande, de paflagie aan de inkomllen van 'sGravenhage
voornoemt, aan de vyanden dezer Landen onbequaam en zoo
veel mogelyk inacceffibel gemaaivt mag werden ; ende voorts al-

les te doen wat tot defenfie van 'Gravenhage kan dienen. Hierop
ging men aen 't hakken en houwen van de boomen , zoo om de
cingels en gragten van den Hage, als vooraan in 't Bofch en Koe-
kampllaande;geen thuin-huizen , hoven of vrugtdragende geboom-
te wierden gelpaartj alles, wat maar eenigzints in den wegltond,
wierd ter neergevelt, geflegt en daarmede de wegen en toegangen
belemmert en geitopt. Men had alhier even te vooren de Advo-
vocaaten, Procureurs, Deurwaarders en andere Suppooften, even

als in de jaare 1635*., onder een Vendel gebragt, onder het beleid

van den Hoog- Edelen Heer Mr, Frederik de L'ter, Heere Van
Zoetcrmeer, Raad ordinaris in den Hove van Holland. De Her-
tog van ilolilein, die alhier doenmaals commandeerde {t)y reed
geduurig den Ilage open neer, Itcllende overal goede ordre, als

ook , dat 'er voor ieder huis den gchcelcn nagt een brandende lan-

taarn gehangen wierd. Dog

y>

n

j>

n
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( t ) Ontroert Nedcrl. i. Dec! pag, 467,
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Dog door een fchielyk opkomende dooi wicrden de Franfchen

in hun voorgenomen aanllag gciluit en moeilcn vol ipyt te rugge

trekken; Mcik millukken die twee bovengcnoemde I'choone Dor-
pen zoo deerlyk moellen bezuuren; werdende op gelyke wyze, als

op St. Augultyns avond des jaars i«"o7. (v) door de Gelderfchen,

gcheel en al in den airche gelegt en door den vlam verteert.

Dit gaf aan die van den Hage eenige lugt, zulks dat door den
Heer en Mr. Gerardt Taeuw, Ridder, Heere van Heemflede,
terzelver tyd wegens de Graaftelykheids Rekenkamer in de Socie-

teit zittinge hebbende, in overvveginge wierde gebragt , of men den
Ilage niet behoorde te verlterken. Waarop by de Leden van ge-
melde Societeit den 3. Januarii 1673. befloten wierd, zyne Hoog-
lieid , den Prince van Oranje , die den laatllen van 't voorleden jaar

des avonds van den togt uit het Land van Luik te Alfenwas geko-
men, daarover te fpreeken, als mede den zelven in bedenken te

geven, of niet in de Veenen agter den Leidfchen Dam, en elders

iets tot geruflheid en verzekertheid van den Hage zoude konnen
gevonden werden. Met deze ( ommiiTie wierden eenige Heeren,
daaronder een Raadsheer uit het Hof en een Lid uit de iMagillraat

van 's Gravenhage den zesden Januarii na zyne Excellentic in 't le-

ger afgevaardigt. Dog zyne Hoogheid, van advys zynde, dat by
het winter-fayfoen niet wel lets met vrugt zoude konnen werden
gemaakt; dat ook het fortificeren van denEage buiten 's Lands zoo
veel geruts en opfpraak zoude geven, van dat men alhier zoo zeer

bekommert was, enz., zoo wierd den twaalfden derzelver maand
by de bocieteit provilionelyk vallgeltelt, om de zaaken te laaten

berullen in dien Itaat, daarze in vvaren,

De Staaten van Holland en Weft-Vriefland , wel ziende, dat zy
in weerwil van alJe de aangewende moeiten tot gehoudenis van de
vrede, het gedreigdeonweer niet zouden konnen ontgaan , hadden,
nevens de andere Vereenigde Gewetlen, al in den beginne, voor
de aankondiginge des oorlogs, zodanige ordre tot belcherminge
hunner grensplaatzen geftelt, als in hun vermogen was; en mits-

dien, na genomen Kaadsbefluit, den 5. Maart 1671. dc fleden,

daaronder ook den Hage, doenaanfchryven, „datzy (Staaten) voor
den dienft en befchermingc van den Lande by den jegenwoordi-
gen toeftand van zaaken goed en nodig hadden bevonden,datde
Burgemeefters en Regeerders der Steden in onfen Lande zou-
den werden geauthorileert engektltop 'tfpoedigltete docn enrol-

leeren en aan te nemen alle burgers, ingezetenen en vreemden,
diegenegen zouden mogenwezen op onze ordre gereet te Itaan,

om het Land in qualiteit als Waartgelders voor eenen korten tyd

tcdienen, tot bezettinge van de noodige paiFen ofte frontier-

plaatzen ; de voorfz perfoonen te wapenen , te rengeeren onder
Compagnien en Vendels, en over dezelve aan te itelien goede
gequaliticeerde en geexperimenteerde OfHcieren, mitsgaders te

bezorgen, dat dezelve Officieren, de voorfz Compagnien ten

min-

)>

( V ) Zie de oude Ilollandfche Chronyk Dkh. xxxii. Cap. 37. of Goud-

hoeven pag. 512.
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„ minflcn ecns 'sweeks exerceeren, en t'oirzer naefter byeenkomfte

5, ovcrbrengen ofte eerder, de lyfle en getal der perfoonen, die by

„ dc vooriz Stedenten cindeals vooren,zouden wezengcenrolleert

„ en aaniretekent. Daarenboven was by den Rade van Staate ter

Generaliteit t eilch gedaan , om tien duizend Waartgelders by de ^ P^^'"^-

gezamentlyke Bontgenoocen aan te nemen. En vermits die van

Holland daarinne hadden bewilligt, beloopende hun aandeel opvyf

duizend agthonderd dertig hoofden, welke wederom over de Ste-

den van dat Gewelt moelten werden gefmaldeelt, zoo fchreven de
Staaten allomme aan de Steden, ten einde elk haar manlchap, vol-

gens de daar van gemaakte lyfte der verdeelinge, in aller fpoed in

gereedheid zoude brengen. Debrief, dien de Magiltraat van den
Hage ten voorfz einde ontfing, was van dezen inhoude;

>f Eerzaeme , l^roome , Difcreete , Lieve , Getrouwe.

»»

>i

>, By den Rade van Stacce der Vereenigde NeJerlanden overde ^hrvvens
gezamentlyke Bondgenootenzynde gepetitioneert het aanneemen als voo-

van tien duizend Waartgelders, na derzelver refpet^tive begeer- ren, om

te hebben wy goedgevonden in hec aannemen van de voorfz co^pa„.
Waartgelders, belopende voor de quote van onfen Lande van nien

„ Holland en \V'ell-Vriefland ter monbre van 5-830 hoofden, te Waan-

„ confenteeren, en dat de voorfz 5-8 30 Waartgelders, agtervolgen-
Igten'^^'^

„ de de lylle van verdeelinge en betalinge daarvan by ons gearref-

„ teert en copielyk hiernevens gevoegt, zuUen werden geworven
„ by de Burgemeefleren en Regeerders van de Steden en plaatzen,

„ die gewoon zyn de voorfz wervinge te doen, en in de voorfz

„ Ivite genomineert werden. Wy begeeren derhalven ten einde

„ UL. in het voorfz getal van 58 30. Waartgelders ten fpocdigflen

„ en met alle promptitude voor V contingent van j Gravenhage een

„ CompagntQ der voorfz,. Waartgelders zullen doen aannemen tot

„ honderd 'vyftig hoofden , en nog een Compagnie tot bonderd hoofden ;

„ en dat UL. ons van tyd tot tyd zai refcriberen en berigten, hoe

„ verre in de voorfz ligtinge geavanceert zal zyn, op dat vervol-

„ gens de voorfz Compagnien Waartgelders met goede Officieren,

3, hec faift van den oorlog verllaende, zouden mogen werden voor-

„ 7.ien, hebben wy mede ter nedergellelt , dat het de voorfz Ste-

„ den vry zal llaan , Adelborften , Landpaffaten , Corporaels ofte

„ ook wel Sergeanten uyt de Compagnien van de Ordinaris militie

op onfe repartitie Itaende te defpicieren en bevvilligen om haerin

eenige hooger charge onder de voorfz Waertgelders te laaten

employeren , zonder dat de Capiteinen van de voorfz Ordinaris

militie haar daarjegens zullen mogen oppoferen ofte aan zodani-

ge Adelborften, Landpadaten , Corporaels ofte Sergeanten, ge-

„ negen wezende onder de voorfz Compagnien Waartgelders cm-

„ ploy te nemen, haar affcheyd weygeren, mits dat dezelve Adel-

„ boriten, Landpatl'aeten, Corporaels of Sergeanten alvoorens ge-

„ houden zullen wezen aan haaren Capitein een ander goed en be-

„ quaam man in haere plaatze te leveren; en dat de voorfz Capi-

„ teynen, dewelkc albereits ter zaake als vooren een Sergeant zou-

//. Tieel. ' M m „ de

3>
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„ de mogen wezen afgehaalt, niet geobligeertzullcnzyn den twce-

dcn tc laeren volgeir, maar dezelve ten dienlte van haare Com-
pagnien vermogen te behouden. Dat wydcrs oolc de vooriV..

WaarttTelders uyt het Magazyn van den voorlV. onfen Lande zul-

„ len Averden voorzien met wapenen, te weten twee derde part

., met musquetten nevens haar toebehooren, en een derde part

.', met fpiellen. Wy vervvagten dat UL. haar ontrent het ligten

,, van de voorfz Compagnien Waartgelders ten uyterlten zullen

„ evertueren. Waar toe ons verlaatende , bcvelen wy UL. onder

,-, des de befcherminge Godes. Gefchrcven in den Hage den zc-»

„ venden April 1671.

'' -'

„ Onderftond, Ter Ordonnantie van de Staaten.

,. Was ondertekent, SIMON van BEAUMONT.

Hierop bragten de Regeerders van den Hage aanftonds hunne
burgers in de wapenen, en de Societeit wendde 00k alle vleyt en
moeite aan om het getal der W' aartgelders by een te krygen. Tot Kapi-

tein over deCompagnie van honderd vyftig koppen vvierd by deStaaten
aangeltelt Anthony Cool-, en over de Compagnie van honderd hoofden
Anthofiyla Forme. Deze ontfingen hunne Commiflie van haarEd.Grooc
Mog., en moeften aan handen van de Heeren Gecommitteerden van de
Societeit, als daartoe by de Heeren Staaten gevolmagtigt, eed doer,
van den Lande, de Heeren Staaten en derzelvcr Gecommitteerde
Radcn, gehoorzaam, gehouw en getrouw te zullen wezen: Dog
de Vendrigs en mindere Officieren bequamen hunne adensonmid-
delyk van het meergemelde Collegie. De Burgers wierden na Bo-
degrave en elders gezonden, en de Waartgelders tot dekking van
de Frontier-fteden gebruikt. Maar als 's Lands zaaken het voJgen-
de jaar een gunftiger keer namen, wierden de Burgers t'huis ont-
boden, en nevens de Waartgelders, als voor den Lande van geen
ot^ weinigen dienft meer zynde, afgedankt, zoo als uit de JMilFive

van de Staaten van Holland , aan de Magillraat van den Hage ten
dien einde afgezonden , te zien is.

De Magi-
ftraat van
den Hage
gelaft de
Waart-
gelders

aanflonds
.if cc dan-

ken.

55 Ereni/e/icy Broome y Difcreetc^ LievCy Getrouioe.

'tGeene bv delTeeren Gedeouteerde der Smd Ronvn nvr Ai„ 'tGeene by de Heeren Gedeputeerde der Stad Hoorn uyt den
naam en van wegen de Heeren haare Principaalen in onze Verga-
deringe is gereprefenteert , hebben wy goedgevonden, dewyle
de Waartgelders hier bevoorens by verfcheyde Steden dezer
Provintie aangenomen jegenwoordig van gccn of vveinig dicnft
zyn , dar dezelve Steden da^arvan zouden vverden ontlall. Ende
voorts verftaan, UL. by aldien de zelve nog eenige burgers of
Waartgelders 't haeren lafte zouden mogen in dienlt hebben, by
dezen te authoriferen , dezelve Waartgelders Htco tc licenticrcn
en af te danken. Waartoe ons verlaetcnde, bcvcelen wy UL. dc
befcherminge Godes. Geichreven in den Ilagc den twee en tv^in-

tigilen December 1673.

» Onder ftond

,

» Was gctekcnf,

Ter Ordonnantie van de Staaten.

SIMON VAN BEAUMONT.
Dit
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Die is nu al 't geen wy nopcnde het bovenverhaalde ten op/jgte

en met betrekkinge tot het meergenielde CoUegie hebben konnen

vcrzamclcn Nu itaat ons voor het laatlle, eer wy dit Hooftltuk
*

eindigen, nog een woord tefpreekcn van de milddaadigheden by het

zelve Collegie in verlcheide voorvallen bewezen. Want gelyk de Mildda-

Societeit door de goedc voorzorge, beitier en behandelinge haarer d'g'i'-'id

inkomlten door den tyd eene ruyme kas hcett bekomcn, zoo is ze
cfe"tek^°'

ook aan de andere zyde niet traag nog Ipaarzaam in het onderlku- ontrent

nen van armen en andere ongelukkige in hunnen nood ; waaron- deAimen,

trent nogtans de Leden altyd eene naauwkeurige oplettentheid ge- l^^^
^'^

bruiken, en dezelve niet uitreiken nog daarin beailligen, dan na

gelegentheid des tyds en vereiich van zaaken en omltandigheden

;

eene hoedanigheid alte pryfTclyk , als dat wy die met eene diepe

ftiizvvygentheid zouden voorby gaan. Wy zullen flcgts drieot vier

voorbeelden ter beveltiginge bybrengen. In den hoogdringende

nood van den jaare 1694. gaf de Socicteit gcen^eiinge blyk van

barmhertigheld aan de armen dezer Stede, wanneerze op eenen

tyd aan de Diakonie der Nedcrduifche Kerke eene Ibmme van

twaalfduyzend gulden uitreikte tot aankoop van koorn ; en 't was
in den Itrengen winter des jaars 1709. dat de Heeren van het zelve

Collegie nog een grooter lekcn van lietdaadigheid aan den zelven

armen beweezcn , gevende tot behoef en onderltand van het gemel-

de Godshuis een lomme (zoo wy onderregt werden) van zeftien

duizcnd gulden; gel)'k zy ook in den langduurigen en benaauwden
winter van i7i6. hunne milde hand openden. Deze weldaadheeft

de meergemelde Societeit niet alleen betoont aan den noodlydende

dezer Stede , maar ook zelfs ontrent andere verdrukte en uitgedre-

vene geloofsgenootcn , als onder anderen aan de gevlugtenen uit de
Palts en ook aan die an 't Graaffchap Benthem, tot weder op-

bouwinge hunner a'gebroke en verbrande kerken. En geen min-
der teken van mededogentheid gaven de Heeren Gedeputeerden
ter Societeit in den jaare 1685-. en vervolgens, aan eenige der ge-

vlugte Franfche Lceraars, die wegens de hevige vervolginge, welke
in den -emelden jaare tegens de Gereformeerden in dat Ryk begin

nam, hun Vaderland moetende verlaaten, herwaarts aanzakten en
in dientl vvierden genomen, dezelve met een ryke jaargeld tot on-

derlteunin.;e hunner familien begiftigende, 't geen de meeite, zoo
niet alle tot hunnen dood toe hebben genoten. ( '^)
- 'tZal, hoopen wy, by de Haagfche Predikanten (waaronder wy

JJ^^^.'^j;,
ook ten dezen opzigte voegen dien van Schevelinge

,
) niet qualyk pj^Janl

genomen of verkeerdelyk geduid werden, dat we alhier medeaan- ten jaar-

tekenen, dat ieder derzelve jaarlyks, boven hunne gezettewedde, lyks van

als een iibcraliteit van de Societeit geniet twee honderd gulden,
^^i^ °e."^"

mits het zelve telkens by verzoek-l'chrift moetende verwerven. Wei- nicten.

verilaande dat de Schevelingl'che Predikant maar de helft der ge-

melde fomme ontfangt.

(w) Hierop kan nagezien werden het ix. Hooftft. van 't eerfte Dee) pflg.

408. en volgmde.

II. T>eel. Mm 1 XXXV.
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De Neering- en Amhagt doende Gilden^ en andere Broeder-

Jchappen in <s^^wHage, hoe heflaan. J^anneer dezelve al-

daar zyn opgeko^nen, onbekent. Hadden in voorige tyden

htinne altaaren in de St. Jacobs kerk- Jaar -penning ,

en onderfcheide benaaminge der Gilden.

U ftaat ons nog voor het laatlle als tot een flot dezer

m onz^r befchryvinge kortelyk te melden van de am-

i^'^
bagt- en neering-doende Gilden en andere Broeder-

h/ fchappen , die of fchoon ze niet eigentlyk tot de even-

^^^^1 gemelde behooren, egter hunne betrekkinge hebben
^^ tot den burgerlyken llaat. Want alhoewel de Gil-

den alhier geen het minlle aandeel in de Magiltraats-beflellinge of

in de algemeene bellieringe dezcr plaatze ooit hebben gehad , ge-

lyk wel in tegendeel de Gilden in andere Provincien enookinzom-

mige onzer HoUandfche Steden, zoo maaken zy nogtans ieder on-

der de zynen, een afzonderlyke regeeringe uit; flaande onder een

Hooft, met twee, drie of vier Byzitters, met den naam van Dee-

ken en Hooftmannen, dewelke alle jaaren of om de twee of drie

jaaren op zekere gezette dagen, na inhoude der byzondere Gilde-

brieven, by de Magiflraat, uit een dubbeld getaldergenomineerde

perzoonen by den afgaande Deeken en Hooftmannen overgegeven

,

of anderzints na goeddunken van de Magilbaat , vernieuwt of in

dienlt by vervolg gelaaten werden. Ieder Gilde heeft zyne eige

Wetten, Ordonnantien en Reglementen, die hen door de Magi-
flraat na ieders geileltenis werden verleent, omme zig in alle voor-

vallen, handelingen en opkomende mocyelykheden daarna te ge-

dragen, blyvende niettemin alle gefchillen, die door denDekenen
Ilooftluiden in der minne niet konnen werden bellift, ter uitfpraa-

ke van de Magiftraat, als Opper-Regenten onderworpen. Wan-
neer deze Gilden en Broederfchappen alhier in den Hage zyn op-

gekomen , hebben wy tot nog toe niet konnen opl'peur&n ; nogtans

is het zeker, gelyk ons uit verfcheide ooripronkelyke bcfcheidenis

gebleken, dat 'er al eenige in 't laatlldervyftiende of in 't begin der

zeitiende eeuw, dat is kort voor of even na vyftien hondcrd , be-

kent zyn geweell: als onder anderen het Noachs o\^ IVynkoo^ers-Gti-

de, het Shite Barbaraas of Metzelnars- Gilde-, het Sinte Jan en
Fraucifcus of Kleermakers-Gilde , enz. Dog zy vvaren in voorige

tyden zoo menigvuldig nog in zulken grooten getale niet als wel
hcden, vermits zommige neeringen en ambagten, die voorheen on-

der een Gilde waren vergadert, zig daarna met tocltcmminge van

de Magiflraat van den anderen hebben gefcheidcn en een af/.ondcr-

lyk.
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lyk Broedeifchap op zigzelven gcmaakt, naalvoorcnsdaartoecenen docn,ten

nieuwen Gilde-brief verworven te hcbben. Niemand vermag zig zyhybur^

alhier, gelyk byna in alle Steden van Holland nog gebruikelyk is,
^^J,gij^

ter nceringzetten of eenig handwerk als mecfter, oeftenen, tenzy aangcno-'^

hy burger zy of zyn burgerrcgt alvoorens verkregen en de Wetten meiiis.

van 't zelve Gilde voldaan hebbe, en alzoo tot eenen mede-Gilde-

broeder zy aangenomen.

De voornaamlte Gilden hadden in vroege tyden in de Sinie Ja- DeCil-

cobs-kerk alhier, ieder hun byzonder altaar , Prielter of Kapellaan '^^^
^^^^'

tot verrigtinge van den Godsdienlt, jaar-getyden en andere kerk- voorige

pligten, alsmededezenof geenen bchut-Ileiligtothunncn Patroon; tydcn

en moeltcn op zekere dagen in de kerk voor 't zelve altaar ver
hunneaU
taaren in

ichynen en in 't ofterkiltje, dat aan of op 't altaar was gehegt of deSt.Ja-

geplaatlt, eenen pennink tot behoef van 't Gilde gcven, dog alle de- cobs-

ze en diergelyke plegtigheden zyn zedert het invoeren van den ge-
^^^'^'

zuiverden Godsdienft t'eenemaal vernietigt en verdweenen , gelyk

wy onder de befchryvinge van de bovengemel^le iserk breeder heb-

ben aangetoont; zynde alleen nog overig gebleven , dat alle de ge-

meene Gilde-broeders, ieder in de zynen , jaarlyks eenen kleinen Jaar-pen-

pennink, gemeenlyk drie, vier, of zes lluivers tot eene erkente- "'"S-

nifle moeten betalen, welke by Deeken en Hooftmannen op zeke-

ren dag opgehaalt en ingezamelt vverd.

Nu zullen v^y alhier laaten volgen de lyllederjegenwoordigeGil- Onder-

den en Broederfchappen, voor zoo verredie ter onzer kennilfege- j'^'^^''^^

komen zyn, zonder dat wy in 'toptellen enbenoemenderzelveeeni- geder
gon rang of ordre weeten te houden, of 00k kunnen uitdrukken, Gilden.

den netten tyd der aanltellinge of vernieuwinge der Regenten ; veel

min welkc ambagten , neeringen , en handteeringen onder ieder

Gilde afzonderiyk behooren, gemerkt daarontrent van tyd tot tyd
verfcheide veranderingen zyn vOorgevallen, waardoor wy ligtelyk

uit onkunde zouden konnen dwaalen. En derhalven willen wyhoo-
pen en ook vertrouwen, dat de goedgunflige Burgers , ten wiens
opzigte en welgevallen wy wel inzonderheid dit Hooftftuk hebben
te zamen geflelt en alhier geplaatlt, onze gedaane nioeite en goede
meninge niet qualyk zullen duiden, nog tenonzen lalte leggen,zoo
hier of daar eenige misflagen mogten zyn ingeflopen , nadien wy
ons ten dezen veel al hebben moeten verlaaten op het zeggen van
anderen, die men zoude oordeelen desaangaande kundig te zyn.

N A A M-L Y S T E
DERGILDEN.

NOACHS- of WYNKOOPERS- GILDE, waaronder
ook de Kuipers behooren, werd geregeert by een Deken en vyf
Hooftmannen ; te weten vier uit de Wyn-koopers en een uit de
Kuipers.

Aim 3 St.

Detyd
derver-
kiezinge.

1 1. April.
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Sept. St. JANS en FRANCISCUS- of KLEERMAKERS-
GILDE (waaronder, zoo \vy onderregt werden , behooren de

Keui-blyfmakers , Wolle-Naaylters, Linnewatiers , en Pallcment-

vverkers, hen met kramerye geneerende, lint en palTement met de

elle verkoopen , en alle andere die uit- en in-meetcn ; ook Verkoo-

per;. van Japonic waaren, nieuwe klederen, zeeme bioeken, enz.}

vverd belUert by een Deken en vier Hooftmannen.'

Dec. Ste. BARBARA'S of METZELAARS-GILDE, by
Deken en vier Hooftmannen.

15. Jan. St. JOSEPH en E W OUTS-GILDE, bellaande uit Tim-
merluiden, Schryn en Ebbenhout-werkers en Wielemakers, by een
Deken en vier Hooftmannen.

Octob.

Nov.

17. Jan.

St. O B ERT S- of BAK K E R S-G ILD E , (waar onder voor-

been ook hebben gev.eelt de Koekehakkers, Pallybakkers, Wa-
felbakkers en Molenaars J vverd geregeert by Deken en vier Hooft-

mannen.

St. PIETERS of VISCHVERKOOPERS-GILDE,
by een Deken en vier Hooftmannen ; daaronder een Oelterver-

kooper.

St. ANTHONIS of VLEESCHHOUWERS-GIL-
DE, by Deken en vier Hooftmannen.

i3.jan. Het groot St. NIKOLAAS of LAKENKOOPERS-
GILDE, by Deken en vier Hooftmannen.

Oft. Hetkleine St. NIKOLAAS of KRUIDENIERS-GIL-
DE, beflaande uit Kruideniers , Vettewaariers , Kaarfemakers,

Kaasverkoopers, enz. by Deken en drie Hooftmannen.

6.Jan. SUIKERBAKKERS-GILDE, vo--rheen mede behoort

hebbende onder het voorfz Glide en thans bellaande uit Confitu-

riers. Banket en Suiker-bakkers, werd bclliert by Deken en drie

Hooftmannen.

ii.Jan. POLIERS of HOENDERVERKOOPERS-GILDE,
by Deken en vier Hooftmannen.

Junii of
ADAMS of TUINMANS- en FRUIT VERKOOPERS-

juiii.
' GILDE, by Deken en vier Hooltmarmen.

17.0ft. APOTHEKERS-CONFRERIE-GILDE, byDekenen
vier Hooftmannen. Hoe dit Broederfchap verder beilaat, hebben
wy reets in 't eerjie 'Deelxyix. Hooftjt. fag. 63^-639. aangetoont.

COSMI en D AMI ANI-CONFRERIE of CHIRUR-
Sept. GYNS-GILDE, by Deken en drie Hooftmannen. Zie hiervan

breeder i. deel xx. Hooftjl. pag. 604-613.

KONST-
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KONSTSCHILDERS-CONFRERIE-GII.DE, be- ^oy
Ibande uit Konilichi]ders, Plaarlnyders en Ghfe-jchryvers ; zyn-

de de Bccld- en Steenhouwers nu danrr.an afgefclieiden en onder

een afzondciiyk Giidc gebragt; werd geregeert by Deeken , drie

Hooftmannen en een bccreraris, dewelke voor: gebragt moeten
werden uit de Mecltcrs-fchilders en Meeilers-Konllenaars. ' Wcl-
ke vyf Officieren tien dagen voor St. Lucasdag by de MagKtraat op
voorgaande nominatic verj.ooren en gelurrogeeri u'crden in plaat-

ie van de geene die twee jaaren gedient hebben , zoo als by ons

reets hiervooren is aangetoont , r. 'Deel xyii. Hooftji. pag. 64.0.

daarwy dit Broederfchap onder den naam van TiBura in 'c breedc
licbben befchreven.

•
; rr t t "^ ra a -j m a t " j t '-) r\ t / . o ^^ 1

1

BEELD-en STEE>4^'- nQt)\VERS - CONF'RERIE- Nov.

GILDE, by Deken en drie Hooftmannen.

St. LUCAS of KLADSCHILDERSen GLASEMA- Oftob.

KERS-GILDE, werd geregeert by een Deken, vsud -Deken en
vicr Hooftmannen, zynde uit ieder Ambagt twee Hooftmannen,
en by beurtwillelinge de Deken ; werdende de afgaande Deken
Oud-Deken genaamt; hebben voorheen mede beiioort onder he;t

Broederfchap der Konftfchilders.

BOEKVERKOOPERS-GILDE, 't geen ook voorheen p.Mei.
onder het oude St. Lucas-Gilde behoort heeft , dog in den jaare
165-6. daar van afgefcheiden , zedert op zigzelven beilaan heeft,
w erd beitiert by Deken en twee Hooftmannen ; zynde den dag der
verkiezinge om de twee jaaren den 9. Mei.

St. ELOYS of GOUD en SILVERSMITS-GILDE, i.Dec.
Averd befliert by een Deken , Oud-Deken en Keurmeefter. Zie 't

Groot Placcaatb. i. deel. fol. 2.7x0. artl. 15-. rakende de verkiezin-
ge van 't Goudfmits-gilde.

St. ELOYS of S MITS - GILDE , zynde Yferkramers, Dec.
Blikflagers, Houf- en Sloot-maakers,Kooperflagcrs, Lootgieters,
Meflemakers, Harnasmakers, Roer- en Spoor-makers, by een De-
ken en vier Hooftmannen.

TINNEGIETERS-GILDE, zynde voorheen geweell: on- i.Nov.
<dcr het St. Elqys of Smitsgilde, dog in den jaare i;":/. daarvan
afgefcheiden, werd befherd by Deken, Oud-Deken en twee Hooft-
mannen. Dit Glide heeft zyne Keur-kamer aan de zuidzydevandc
tooren tegen het Lui-huis, zynde akiaar in den jaare MDCCXXII.
geplaatlt, gelyk de infcriptie, welke in de voormuur llaat, te ken-
ncn geeft.

AANSPREKERS of BIDDERS-GILDE, welker gc- Sepc
lal jegcnwoordig beiiaande uit negen {a) perfooncn , werd gere-
geert by Deken en twee Hooftmannen.

St,
{a) Voorheen washetgetal vcel grooter. dog wierd in den jaare 1626. tot tien

vcrmindert. Boven deze waren 'er nog eenigc Vrouwsperfoonen , die mede
hec
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St. CRISPYN en CRISPINIANUS of SCHOENMA-
KERS-GILDEC wnaronder ook behooren de Leer-bereiders

)

werd belUert by Dcken en vier Hooftmannen.

oa. REPARATEURS of OUDE-SCHOENMAKERS-
GILDE, by Deken en drie Hoofduiden.

julii. KOETS- en ZADELMAKERS - GILDE, byDekenen
vier Hooftmannen.

Aug. St. PIETERS- of ZWAARDVEGERS-GILDE, by

Deken en drie Hooftmannen.

Junii. HOROLOGIE-MAKERS-GILDE, by Deken en twee
Hooftmannen.

24. Junii BONTWERKERS- of PELTIERS-GILDE, by De-
St. Jan.

y.^^ ^^ ^j.^g Hooftmannen.

Dec St. FRANCISCUS of KNOOPM AKERS-GILDE, by

Deken en drie Hooftluiden; zynde dit Gilde inden jaare 1617. op-

geregt en in i66z. vernieuwt.

Aug. St. JACOBS of HOEDEMAKERS-GILDE, by Deken
, en twee Hooftluiden.

Sept. St. CORNELIS of WEEVERS-GILDE, by Deken en
vier Hooftmannen.

oa. PASSEMENTWERKERS-GILDE, byDekenen vier

Hooftmannen, werdende den Deken en twee Hooftmannen om de
twee jaaren vernieuwt.

22.Febr. St. PIETERS-STOEL of STOELEMAKERS-GIL-
DE, waaronder behooren de Groene- en Spannfche Stoelemakers,
Drayers , Spinnewielmakers en houte Pompmakers , werd beltiert

by Deken en vier Hooftmannen.

i3.Aprii. MANDEMAKERS en BESEMMAKERS-GILDE,
by Deken en vier Hooftmannen.

Nov. St. MAARTENS of OUDE KLEERVERKOO-
PERS-GILDE by Deken en vier Hooftmannen.

oa. St. CHRISTOFFELS of TAPPERS-GILDE, beftaan-
de uit Groffiers , Herbergiers, Taverniers , Wyn en Brandewyn-
verkoopers , werd geregeert by Deken en vier Hooftmannen.

oa. KRISTALYNE-GILDE, zynde Gkifekoopers, Tabaken
Py-

het Bidders-ampt bedienden , en gebruikt wierden by den geenen die 'c belief-
de. De Bidders moeften by het Hof en de Magiftraat van den Hage beedigt
worden op alzulke Ordre en Infl:ru6tie &c. in gevolge van de Ordon.nantie op
het Bidders-ampt van den 24. April 1626. Crercgiftr. in 't eerfte Keurboek
van 'sGravcnhagc/y/. 193. -jcrj'o.
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Pypen- mitsgaders Potten-verkoopers , by Deken en vier Hooft-
mannen.

St. VALENTYNS-GILDE, beftaande uit Buiten-fchip- y.Jan.

pers, Iluurkoetfiers, Voerluiden en Koemelkers; werd geregeert

by Deken en agt Hooftluiden, en zulks uit ieder bedryft\vee,wer-

dende den Deken om de tweejaaren, en de vier oudile Hooftman-
nen alle jaare vernieuwt.

B IE R STEKE R S - G.ILD E , by Deken en twee Iloofc- Dec.

mannen.

KOORENDRAGERS-GILDE,by Deken en twee Hooft- Nov.
mannen.

TTTRF-DRAGERS-GILDE, by Deken en vier Hooft- Dec.
mannen.

WAAG en BOTER-KRUYERS-GILDE , werd be- Mei.

ftiert door drie Fiooftmannen.

DELFSE- VEER-GILDE, by Deken en

mannen.
Hooft- Nov.

TAMBOERS V^AN DE SCHUTTERYE-GILDE, J^n.

by Deken en vier Hooftmannen.

DROOGSCHEERDERS en LAAKEN - REREI- spDec.
DERS-GILDE, wierd geregeert by een Deken en vier Hooft-
mannen . en had den Aarts-Engel Michael iot hunnen Befchut-IIei-

lig; dog is thans (zoowy onderregt werden) t'eenemaal verloo-

pen : gelvv mede het Volders-gilde. Zie daarvan i . deel xxi.

Hooftft.pag. 6iy. en 630.

U. T>eel. Nn PRI-
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HANDVESTEN
E N

OCTROYEN
VAN

'sGRAVEN-HAGE.
Num. I.

OC TROOI voor die 'van den Hage, o?mne met den Mee-

fter van des Graafs Hove aldaar Keuren te mogm maken op

Proviandf l^egen, Straaten en J^ateringen,

T WILLEM Gme van HENEGOUWEN, 131;.

van Holknt, van Zeelant en Heere van Vrieflant,

maken cont alien luden , dat wi onfen lieven en ge-

trouwenludenuterHaghe alfulcke gratie gedaen heb-

ben, dat die Scepenen uter Haghe med onfen Mey-

Jler liter Haghe, die onfe Hof aldaer vcrwaert, ma-
ken mogen voirboden op wyn, op broet, op bier, op voeder coirn

,

en op voyder ten paerde , en alfiilke Coere en Voerbode als fi maeken
zullen, foe wie die brake, die verboerde tieghens ons drie pond
HoUants, alfo dicke als hi et dede, Voert foe wat Coeren dat die

Scepenen med onfen Meyftervan onfen Hove voerfz. maken zullenop

weghen, op flraeten, en op weteringhen, die houden wi ghedade,

en wie daer in Scepenen wederfeyde , die verboerde weder elcken

Scepen viertich fcellingen en weder ons alfoe veele als weder al die

Scepenen; Dit fal dm-en 't onfen wederfeggen; Gegeven in die

Haghe des fonnendaeghes nae Sinte Lucas dach in tjaer MCCC
en vyf en twintich.

tP^r ENG EL B E RT 1/M Rcceptorem.

Geextrahecrt uit het Boek, getekent Noorthollant van x^i6. ufque 1336. JE.

L. 2. fol. 39.

//. 'Dee/. N « 3 I I.
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I I.

Gifte van het Dohhclfchool en Qiiaakbord in den Hagc
aan Arenc van den Dam.

1358. AELBRECHT &c. doen condt alien luden, dat wygegevcn

hcbben en geven metdefen brieve Arent vanden'Damme toenredes

briefs die Dobbelfchoole en het Quaeckbort in den IJaghe met fy-

nentoebchoren,Endegclovenhimdairin te houden ente iUrckenen

dair ofniet te ontfetten nochte wederfeggen alfoolange als hyleeft,

en foo welken tyt hy van \y\^ ten doot compt, weder aen ons te

comen, In oirconde &c. Gegeven tot Oudewater des Donre-

daechs naer onfer Vrouwen dach Nativitas in 't jaer ons Heeren

M. CCC. LVIII.
1^

Juffu 'Domini TDucis,

'Prefcntihis 'Domino de Tffcljieyn t G. de HeemJIcde.

Will, de Hcemskerke.

THEODORICUS VOPPONIS.
Sigt. PETRUS CAMER. de HAYES TEYN. i

Geextraheert uit het boek, liber iv. Alherti vol. 1. cas E. fol. 8.

III.

- Dai al het land^ gelegen in V Weft-ambagt van denHage,

tiijjchen Vittelervoorde eyi de Loosduinfche Laan, 't geen

doe fchothaar was , voortaan fchothaar zoude biyven , in

ivat handen het zelvc mogte geraaken,

1340. WILLEM Grave van HEYNEGOUWEN &c. maken
cont alien luden, want onfe Scotbair lude, woonende in 't ireji-

ambocbt van der Haghe tuH'chcn Vetelenvoirde cndc Loesduenre La-
ne ., ons lange gecroent hebben , dat Clocllcrludc, Welgeboeren
lu'de, Papen en poirtercn fcotbair lant liggende in \ Ambocht
voiriz. gccoft hebben , ende dat fomme van hucren bueren van haren
fcotbaer lude poerteren gevvorden lien oni hoir land van dien fcote

te vryen, Ende omme dat die mene bueren voirfz hy rade van on-
fcn luden dat verhoeden willcn, en hem gemeenlickc verw i^jccoert

hebben voir onfen Rentemceller dat al dat land dat leget in 't

IVejl-ambocht van der Huge, en nu ter tyd fcotbaar isofnamaels
I'cotbair woirt, dat dat verbonden en ichuldich fal wefen onfe loot,

onfe bede en onfe herevairt binnen dien Ambocht te geven alfoo

groet als 't van out ft toecomen es , oec vvie namaels an dien erve geraeft

es , fien 't wclgeboren, fien 't Cloeiteren , Papenjof poerteren, jofin vv at

manicrcn dat fire aengeraeken ,es 't in belterftc , in copc,in giltc, in hu-
w clicke , jof dat ii porter v;orden ,

jofin wat manieren dac life dcrfden,

fo willenwi dat die Willccorevoirfz, van defertyt voerwaeit cwelike

due-
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ducrende vaft en geitade blive , In oirconde defen brieve befegek mic

onlen fegele, Gegeven in die Hage des mariendages na Sinte Martyns-

dach in den Somer in 't jaer ons Heeren duient drie hondeit en
veertich.

Geextraheert uit het Regifter, getekent M. L. 32. cas D. in Henegouivm

i337--i344->^- ^81.

IV.

J)ie binnen zekere merken in den Hage wooneny ziillen niet

bedvjongen werden tot het JieV.en van borg over doodjlagen

of leemten ; over vegten of kyven gelyk regt ah tot Leiden.

'/ Gcrcgt zig daarmede niet te moeyen , wanneer de GrUaf
daar rejtdeert,

AELBRECHT by' Gods genadeh Hertog in Beyeren, 1370.
Ruwaert vanHenegouwe, van Hollant, van Zeelant,en van Vrief-

lant, doen condt alien luden, dat wi aenghefien hebben menigen
trouwen dienit, die ons onfe goede luden van den Dorpe van den
Haghe ghcdaan hebben en noch altoisdoen zullen, en alle daghen
doen, en omme nuticap en oerbaer ons Dorps en omme daer mede
verbetert te fine , foe hebben wi hem die gratie gedaen en alien den
ghenen die woenachtig fyn nu te tyt of namaels wonen zullen bin-

nen defen Mercken, die hier na verklaert ftaen; dats te verftaen

van den uterfter graft van onfen Hove, daer dat oude 'Dayfbuys
fiaety vort Itreckende fcoutwys twee roeden buten Martyn Gher-
diers foens werf zuytwaerts en alfoe voert over Weilwaert gaende
tot Wouter Lotiwen werf twee roeden Zuytwaerts , en van danen
voert aen die zuydfide van den Boemgaerde, daer Alyt Baven
dochter plach te woonen in 't Zuiteinde, en van danen voert ftrec-

kende fcoutwys an den wech, die weftwaerts van Jan Briinen

huys leit, daer hi plach te woonen, van danen voert llreckende

doer die Hofflede daer Clays Gheryt 'Doeden foen plach te woonen
noortwaert totter Hofftede toe , daer Claes van der Meer plach te

woonen an die Oellfide van 'ts Tapenhove, en van danen voert

fcoutwys of te gaen an 't Zuytende van den landc, dat Geryt Rey-
noits zoen plach te wefen dat in 't Nortende gelegen is als men te

Scheveninge gaet, en tiUoe vort over llreckende Zuytoeft toter Lane
toe die gaet Oelt bi der Heeren hove van der Caneficn , en van danen
dwers over Itreckende tot enOellende van onienyiver, daer 't eerll

begint ; en hebben hem gegeven en geven fulken vryheyt alfe hier

na gefchreven itaet ; In den eerften , dat men alle die ghene die

binnen defen voorfeyden Mercken woenachtichfynofwoenen fullen,

dat men die niet inwinnen en fal moghennerghentin onfen Landen
buren defen merken noch binnen , in borchtochre van Doetilagen

noch van Leemten ; Voert foe wie vicht of perlement maeckt in

onfen Dorpe voirfz. , die fal inleggen ghelikerwys als men in onfe

Siede van Leide doet, en op alfulcke boeten of daer yemandt over

doen woude of uitgaen fonder ocrlof ons Scouten of ons Gherechts
al-



296 PRIVILEGIEN, OCTROYEN, enz.

aldacr, wtgcfet als wi of onfe Ghefellinne of onfe Nacomelingeii

daer fclve jeghcnwoirdich vvaren in onie Dorpe met onie Herber-

ge, dan loe en fullen iys' hem ni€t beuinden; Voert alle die

ghenc die van buiten incomen , fullen wonen binnen defen voirfz:

merckcn of die gratie en vriheyt te ghenieten, die fullen dair bli-

vcn mitter wone vyf jaer lang , en ghelden metten bueren fcot en-

de lor, als men ghewone is te doen in onfen i orpe voirfz. onfen

dienit mede te doene, en waerdat fakedat ii binnen den vyf jaeren

voirfz. weder uytvaren wouden, die foude ons geven vyf pent en
onfen Dorpe voirfz vyf pont , en dit fal dueren tot onlen weder-
fcggcn , behoudelic ons altois ons rechts. In oirconde defen brie-

ve bezegelt met onfen fegel. Gegeven tote Canoit op Sinte Ber-

tclmeus avont anno XIII c. L XX.

Jtijpi 'Domini T>iicis Alherti

Trefentibus T)om'mo Coenr. Trepojito Hagenji,

et 'T)om'ino Theodorico Vopponis Canonico Hagenji.

GERYT POTTER.
Sigt. ex CoJf9.

Geextraheerc uit het boek , hebbende op de rugge Uher i v. Aelhrecht ah anm
1358. ^yi-Pe 1391- volumen prhnum Cas E. fol. 221-222. en gebrekkelyk gedrukt

agter het Berigt van den Hove Bylaage E. i. lo. pag. 109. en mede te vinden

in ons Eerjle Deel. iii. Hooftjl. pag. 69.

I V. *

Tol-vrydom. pp^at van doodflagcn en leemten gegolden

zal ivorden.

'373- AELBRECHT &c. doen condt alien luden, dat wy aenge-

fien hebbcn menigen trouwen dienlt die ons onfe goede luden van
onfen T>orpe 'van der Haghe ghedaen hebben, en nog altois doen
fullen, en alle daghe doen, en om nutfcape en oerbaer ons voirfz:

Dorps daer mede te verbeteren , foe hebben wi hem noch die gratie

ghedaen en alien den ghene diere in woenachtich fyn nu ter tyt of
hier namaels wonen fullen binnen fulken Mercken als wi verclaert

hebben in eenre ander Handvelle, die fi van ons hebben, dat wy
hem gegeven hebben en gheven mit delen brieve tollen vry te

vaeren met horen goede alien onfen Landen door vorbi alien onfen
Tolle; Vort foe hebben wi hem gegeven, waer't dat eenich van
de Bueren van der Haghe woenachtich binnen den voorfz: mercken
een ongheval ghefciede van eenen'dootllage of van leemte, dat

men daer niet voider inwinnen en fal moghen met rechte daer toe

tc ghelden (^}, dan ^ an den eerften Lede van eenen dootllage vyf
fchcl-

Aanmerkingc.

(a) Dit artikel is thans, neffcns de andere Handveften der Steden, Dorpen,
enz. betreffendc de afkoopinge der verbeurde goederen, t'eenemaal buiten ge-

bruik gcllelt , by Rdblutic van liaar Ed. Groot Mog. van den eerflen Mei ze-

ven-
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ichellingcn en van eenre leemte een eerltelit, derdalf fcclling, en

voort in alien manieren en fcLine die vryheyt daer of te gebruyken,

alle die Handveilen daer of begripen , diewi daer of gegeven heb-

ben den ghenen diefe jeghens ons gecochthebben en in onfe Regif-

ter gercgiltreert Itaet , Dit fal dueren tot onfen wedcrfeggen, In

oiiconde 8zc. Gegeven tot Canoit xviii dagen in Mcye in 't

jaeronsHeeren XlIIc, LXXIII.

Jufu 'Domini T)7tcis Alberti,

Trefentibus 'Domino Coenrado 'Trepojito Hagen/i,

et Domino Theodorico Vopponis Canonic

G. POTTER.
Sigillavit ex €0^9.

Geextraheert uit het boek genaamt Likr iv. Alberti vol. i. cas E. fol 222.

geregiftreert in 't Francyne Regiftcr, beruftende terKamere van Burgemcefle-

ren van 's Gravenhage , fol. 86. en gedrukt agter het Ampel Berigt van jjen

Hove van Holland, Bylaage E. 2. loco pag. no. van den druk in folio.

V.

Scbepcnen en fchotbaare hidden zelf het fchot te zetten en te

inncn. De onwillige door den Rentmeeller van Noortholland te

bedvoingen^ Die Schepen geweejl is , altoosjchotte betaalen.

AELBRECHT bi Godts genaden Hertoge in Beyeren, Pa- 1375.
lensgrave op ten Rhyn , Ruwaert van Henegouvven , van Hollant

,

van

ventien honderd twee en dertig ,• waarby is geflatiieert , dat voortaan geen Con-
fifcatie van goederen by eenigen Regter zal mogen werden gedecerneert. Wy
zullen de woorden van de gemelde Refolutie zelve hier nevens voegen.

Danderdag den i. Mei ^^73^.

„ De Raedpenfionaris heeft ter Vergaderinge gerapporteert de confideratien

„ en het advis van de Heeren van de Ridderfchap en andere haer Edelc Groot
„ Mog. Gecommitteerden , welke in gevolge en tot vcldoeninge van derzeh'cr

„ Refolutie Commiflbriael van den 7. December laetftlcdcn , met en benevcns

„ Heeren CommiflariHen uit de bcide Hoven van Juftitic
, geexamineert heb-

„ ben het werk van de confifcatien , dat in vcrfcheyde opzichten altyd gcfluc-

„ tucert heeft, en waerover hier te Lande zomwylen heevige difputen gerefen

„ zyn.
^

„ Waerop gedelibereart zynde is goedgevonden en verflaen , dat , cm niet

„ alleen te doen ceflcren alle onzekerheid ontrent dit fluk, en de difputen,

„ welke daeruit konnen ryfen, maer vooral om weg te ncmen de inconvenien-

„ ten , vvaer acn het zclve boven alle andere Criminete ftraffen fubjeft is , en

„ te voorkomen het misbruik, dat daervan kan gemaekt worden , zal werden

,^
geflatueert, gclyk haer Ed. Groot Mog. ftatueren by deze, dat vannuvoor-

„ taen geen Confifcatie van goederen, in het gchecl of ten dcelc, zal mogen
„ werden gedecerneert, het zy by de Hoven van JLiftitie of by eenige andere

„ Rechtbank dezer Provincie , om welke oorzaek of delidl het ook zoude mo-

„ gen wefen, groot of klein, geen altoos uitgezondcrt , en zelfs niet het crimen

„ Perdiwlfmnh of Lafa Majcjlatis: ende dat van dezc haer Ed. Groot Mog. Re-

,, foli'.tie by aenfchryvingo kennis fal gegeven worden acn de beide Hoven van

„ Juftitie ,' als mede aen de Officieren en Schepenen en vcrdere Regcbanken

,

„ Criminele Jurisdiftic hebbende , zoo in de Stcdcn als ten platten Landen in

„ deze Provintie.

//. DceL O
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van Zeelant, en Vricflant , doen copdt alien luden, dat wy mach-

tich fijemncckt hcbben, en maken mit delen open brieve onfen Sce-

penen en onfen icotbare luden in den Ilaghc lelve hner fcot te mo-

gen letten, daerli jaerlyk onlen dicnfl mede doen , en die Scepene

lelve dat icot wt te panden, en vvaer dat Hike , dat hem yemant

hicrin hynder of Itoet dede, jof daer jegens ware , fo bevelen wy
en webieden onfen Rentmeejler van Noirthollant , die nu is , of na-

?naels wefenfal, dat hy hem recht daer of doe hebben, en felve mit

linen Bode hem dat doe wtpanden, en niemant des en verdrage,

geliken jof 't ware van onfe fcout; Voert willen wi, wie Scepen

in den Haghe is, jof namaels worden lal, en hem rechts vermeet te

doene , dat hy daernae tot eewigen dagen fcot geven fal van linen goe-

de onfen dienll mede te doen, geliken onien fcotbare luden in den

Haghe; fc"nde want wi hem alle defe voirfz pointen tot eewigen da-

gen voir ons en voir onfen Nacomelingen vaft en geftade w illen

hebben gehouden, foe hebben wi defen brief befegelt mit onfen ze-

gel. Gegeven in den Hage des vridachs na Sinte Aghetendach in

't jaer ons Heeren duyfent drie honderd vive en 't feventich.

Geextraheert uit het hook Liber iiii. Alberti volumen primtim cas E. fol. 199.

Aanmerkini^c.

Om een regt begrip van dit Oftrooi te hebben , dient men vooral te weeten

,

wat eigentlyk een fchot zy geweefl ; hoe en by wien dat wierd gezet en op wat
wyze 't zelve wierd ingevorderc. Wy willen ons niet vermeeten daarvan een

belioorlyke befchryvinge in alle deelen te konnen opleveren : want of we) onze

oude Gedenkfchriften van deze bewoordincre vol zyn en menigwerf fpreeken

van den Graaf zyne fchoten en beden te betalen , zoo geven zy ons egter wei-

nig ligt aan de hand , om een goede en volkome kennilTe van deze Ichattinge

te konnen krygen. Niettemin hebben wy goedgedagt alhier kortclyk op te

geven , 't geen we uit onze Schryters , die van deze flofFe handelen , en wel
inzonderheid uit de Handveflen en Privilegien , by de Graaven aan verfcheide

Sceden en Dorpen deswegen in der tyd verleent, getrokken en by een verga-

dert hebben.

Het fchot dan was eene fchatcinge ter bede van den Graave tot lafte van de
gemeene ingezetenen by de Staaten van den Lande ingewilligt. En deze was
wederom ordimris of extraordimris. De extraordimris fchatcinge en mogt by den
Graaf niet werden opgeflelt , als by nood , en na voorgaande toeflemminge en
bewilliginge van de Staaten des Lands.
De Ordimris fchattinge was het geene den Graave tot onderhoud van zyne

Hofhoudinge , VifTcherye en andere noodwendighcden tot lafle van de gemee-
ne Sceden en Dorpen was toegeftaan , het welk men fchot en bede noemde

;

en wierd verdeelt en onderfcheiden in Hcrfjl- en Lentc-fchot , anders Mei- en
Tiainis-fchot. Waarover verders kan nagezien' werden S. van Leeuw. in zyne

Redeninge over den Oorfpronk , Regt en Onderfcheid der Edclen en PFc!-boorenen in Hol-

land X. Iluoftji. bladzyden 54. s5- en ^6.
Deze fchatcinge was 00k (zoo wy meenen) Rcl'el ofPerfoneel ,

gelykgenoeg-
zaam af te nemcn is uit het volgende Oclrooi do:;r Ilcnog Aelbrecht van Beyeren

aan die van Reewyk en Zivammcrdam in den jaar dertien honderd twee en negen-
tig verleent , waarby hy verklaart , wat gocderen aldaar fchotbaar zouden zyn

,

en ook fchotbaar worden , te weeten , zoo ze vrv zyndc i^an fchotbaare luiden
fjuamen. ' ' ''

„ AEL-
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j>

»)

„ AELBRECHT &c. doen cond alien luden , dat wi aengezien hebben

den grooten lafte en fcade , die onfe goede luden van Rewyk en Zwamerdam-

me langen tyt gehadc hebben en noch hebben ; foe hebben wi him gegeven

en geven mit defen brief voir ons en voir onfe Nacomelingen hem en horen

nacomelingen alle dat fcotbaer goet dat nu ter tyt fcotbaer is en fcotbaer

was, doe wy Heeren IVilkm onfen foon Grave van Ooflervant uythyeliften

^

fcotbaer bJiven fal en alle oncoften mit him gelden
, geliken der Bueren goet

,

'^, oec wie 't coept. Ende waer eenich goet dat nu niet fcotbaer en waer en

,„ naemaels aen fcotbaeren luden quamen , dat fal tot eeuwigen dagen fcot-

„ baerbliven, geliken andere goede , want wi anders onfe Heerlickheyt en dknji

y, daemicde verliefen. In oirconde &c. Gegeven in den Hage des donredages

,, na dertienden dach anno dufent drie hondert een en tnegentich na den lope

„ van den Hove.

De algemeene laflen onzer Landen , Steden en Dorpen wierden in ieder der-

zelve gevonden by omllagen over de gegoede inwoonders. Om nu daartoete

komen , hadden alle Burgers en Buuren , die daarin gelden zouden , in de Ver-
gaderinge der Burgeren en Buuren een Burger- of Buur-ftem. Deze in hunne
Wyken of Werven byeen gekomen zynde , koozen met de meefle flemmen

,

het zy der Wyken , het zy der Burgeren of Buuren gezamentlyk , na de volk-

rykheid of kleinte der Steden en Dorpen Schotzetters en Schotgaarders. En
vie! die keur gemeenlyk uit in de Steden op de Burgemeefters en eenige byge-

voegde burgeren , en ten platten Lande op de Schepenen en eenige bygevoeg-

de buuren , die alle bede- en fchot-fchuldigen , de eenen voor en de andere na

,

voor hen ontboden.

En dewyl 'er zomtyds in 't verkiezen van de Schotzetters en Schotvangers

,

dat is Ingaenders van 't Schot , twift ontftond , zoo authorifeerden de Graaven
daartoe veel al deMagiftraaten, en gaven de Steden en Dorpen hetzelve alseen

voorregt. Dus magiigde Hertog Aelbrecht van Beyeren Schepenen en Schotbaare

luiden in den Hage, by den bovenftaande brief, zelf het Schot tezetten en 00k
te innen , met magt om den geene die onwillig waren 't zelve te voldoen , door

den Rentmeefler van Noortholland ( die in dien tyd te gelyk Bailliu van den
Hage was ) daartoe te dwin^g^en. Zoo verleende de gemelde Graaf aan die van
Naardm onder andere voordeelen , dat de Burgemeejieren en Scepenen aldaer , die nu

zyn of namaels wefen fullen , hoir fcot fiillen mogen wtjetten , &c. by Handvefl gege-

ven in den Hage op ten achtften dach in Augufto M. CCCC. drie. En aan

die van Pfyk aan Zee by Privilegie van den zesden Maart derthien honderd ne-

gen en negentig Jlilo Curice. FoiiH foe fullen die Scepenen Scotvangers wefen elc infyn

jair ah fy Scepenen gekoren werden , en feynde den jaej-e den Bueren goede rekeninge dair

of doen. Eindelyk vergunde 00k Hertog [Villem van Beyeren aan die van F'laar-

dmge by brieve gegeven in den Hage op Sinte Andries avond veertien honderd
derthien , dat het omflaen van bede , Schot en andere ongelden alleen by 't Ge-
rccht of die daarin hadden geweefl , gefchieden foude , met deze woorden

:

j, Voirt foe wanneer men bynnen onfer getruwer Stede voirnoemt om noitfae-

„ ken wil of om oirbaer en profyt ons , ons gemeene Lands ea onfer Stede

„ voirfz fcot of anders ongelt ordineren ofte fetten fal , alfoe dat gemeenlic is

,

„ foe en fal dat niemant doen dan onfe Gerechte, die dan in der tyt wefen ful-

„ len ende dat fi daer niemant anders bi , over , noch aen-halen , roepen noch ombieden

„ noch laeten comcn en fallen , dan die geene die voirtyts in onfen Gerechte geweejl

„ hebben.

Deze Schotzettingen of taxatien wierden niet alle jaare , maar om de drie

»

vier , vyf of zeven jaaren , na de gelegentheid van de Landfchappen , vernieuwt.

Onder anderen gaf Hertog Willeni van Beyeren aan die van Schagen by Privilegie

gegeven te Kanoit den twaalfden Mei veertien honderd vyfticn , dat hetzelve

maar eens om de vyf jaaren zoude gefchieden, behalven over eenen nieuwen
poorter. Wy zullen de woorden zelve alhier. byfchryven als aanmerkelyk , om
datze 00k met eenen inhouden hoe en door wien het fchot gerekent wierd.

,, Item wanneer men bynnen onfer Stede van Schagen pachten of fchot rekenen

„ fal
, fo fallen onfe Rade en Scepenen aldair elcx eenen goeden inan van den rykfien tot hem

JL 'DeeI. Oo 'i. „ ne-
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„ nemen, en die acluien fullen te famen pachten en fcot rekenen by hoerenee-

„ de, die hun onfe Scout aldair flaven fal, ende men fal niec pachten dan tot

,^ ekken vyf jaeren eens , vvtgenomen eenen niciiwen poirter , die mach men
pachten als hi poirter geworden wair. Ende wil onfe Stede mitter pagtinge

„ langer bcyden , dat mach fy doen. Item fullen onfe Rade 't fcot ontfaen en

„ weder wtreyi^en en dair rekeninge of doen , als dairtoe behoirt. 't Zelve

vergunde hy mede de Buuren van fVinkel, by Handvell: gegeven en getekenc

als boven.

Wanneer iemand weigerig of nalaatig bleef zyn Schot te betalen , wierd bet

gemeenlyk by pandinge ingevordert. Te Edam gefchiede het alvoorcns met
het afhangen cler deure en het uitbluffchen van het vuur ; welk regt aan de ge-

mclde Stad verleent wierd by Oftrooi van den ir. Maart veertien hondert der-

tien na den loope van den Hove. ,, Item fo fullen die Rade eenen ygelyken,

„ die fyn fcot niet en betaelde , fyn doir onthangen mogen en fyn vier wtgie-

„ ten, en hem gebieden op een boete van feventien ponden geen vier te haa-

„ len noch fyn doir te hangen voir die tyt dat hi fyn fcot betailt fal hebben.

„ Ende wairt 't zaeke , dat hy binnen acht dagen dairna niet en betaelde , fo

„ fouden die Rade panden mogen nemen en halen van den gereetften goeden.

Wanneer dan een Burger of Buur geroepen en verfchenen zynde , aldaer

verklaarde met eede gegoed te zyn beneden de waarde om een Schot te betaa-

Jen , zoo wierd hy op een zeer geringen jaarpenning gezet , en verloor van
dien dag af zyn Burger of Buur-flem. Die zig daar en tegen vol-fchot , dat is

tot het hoogfte Schot aangaven ( 't welk by voorbeeld , in Kennemerland en
Weflvriefland tien ponden Hollands was ) volflonden daarmede , en wierd hun-
ne rykdom niet gefchat. Anders wierden gefchat alle zoo roerende als onroe-
rende goederen der Burgeren of Buuren ; maar niet der Geeftelyken ofder Edel-
luiden. Nogte de Leen-goederen , die uit eigen hoofde den Lande of den
Graave dienllpligtig waren. Zie verders aangaande deze zoort van fchattinge

Mr. Johan Uytenhagen de Myfb in zyn zonder naam uitgegeven boek
, geti-

telt, Erf-Graavelyke Bed'ienlnge in Holland viii. deel pag. 141. enz. alwaar hy een
nette beknopte befchryvinge daarvan oplevert.

Buiten en behalven het Graavelyk fchot was 'er nog een gemeen fchot , 'c

welk diende , om daarmede der Steden en Dorpen eigene laflen te vervallen

,

en dit moeft alle jaaren betaalt werden; zoo als onder anderen te zien is uit het
XXI. artl. van de Ordonnantie en Sententie van Keizer Karel van den 10. Au-
gufli 1524. aangaande de bchandelinge van 's Haags inkomften, &c. (hierna
te vinden onder de Bylaage Num. xxxii. ) alwaar gezegt werd : ,, Item dat

„ men 't Schot alle jaer uytfetten fal , meerderen en minderen by advyfe van on-

,, fen Bailliu , Schout en Schepenen , daerover geroepen eenige van den Ryk-
„ dom en Buyren , &c. Dog het Graaffelvk fchot niet dan als den Graave
eenige Beden ingewilligt en die over geheel Holland , door de Ridderfchap en
de groote Steden , als doen uitmakende de Staaten van den Lande , verdeelt wa-
ren

, gelyk wy hiervooren reeds hebben aangetekent.
Niemant was tot Burgemeefter , Schepen of Raad verkiesbaar , ten zy hy

flonde op hei, hoogfle fchot en 't zelve eenige jaaren ( in de eene Stad minde-
re in de andere meerdere ) met en neffens de andere Burgers of Buuren betaalt
hadde. Gelyk onder anderen te zien is uit het Privilegie door Hertog Aelbrecht

aan de Stad Medenbltk gegeven den zevenden April M. C C C. zcs en negen-
tig , alwaar hy zegt

; „ dat wy om nutfcap en orbaer onfer Stede gegeven heb-
„ ben en geven mit defen brief voir ons en voir onfe Nacomelingen , dat onfe
„ Scout aldair, die nu is of namaels wefen fal , alle jair op Sin'te Bonifacius

„ ayont nemen fal uyt vyf en dertich die rykfte onfer Poorteren van Medenblk

„ die hoechfle gefchoet fyn in der Stede Scotboec, en ons en onfer Stede nut-

„ fte dairtoe zyn , zeven derzelver onfer poerteren , en die fetten ende eeden
„ van onfer wegen Scepenen te wefen binnen onfe Stede voerfz enz. Dan hoe
hoog dezelve gegoed en gefchot moeften zyn , werd by zommige Handveften
uitgedrukt. Tot bewys hier toe zullen wy alleen maar bybrengen het Oftrooi
by den meergemelden Hertog aan die van Haarlem verleent den elfden Maart
M. CCC. agt en negentigyZ//o G/;7>.

.„ A EL-
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„ A E L B R E C 1 1 T &c. doen condt alien Juden , dac \vy om menigen ge-

truwen dienft vville die ons onfe goede Stede van linerlem tot meniger tycge-

daen heeft en ons en onfen Nacomelingen noch , of 't God wil , doen mach

,

en om die meere mile en vrede te bliven byftnen onfer Stede van Hmrkui

voernoemt , dcrzelver onfer Scede fulke gratie gedaen hebben en gegeven

,

doen en geven mit defen brieve , dat nyemant in onfen Gerechte van Haer-

km wefen en fa! , hi en fal gegoed wefen tot vwr hondert oiider ScUd^n toe , fulker

als wy van onfen renten nemen aen huyfinge , aen erve of aeh renten byn-

nen der Vryhede van onfer Stede van Hairkm voernoemt en bynnen onfer

Siede "votrno&mi tc fcotc ftaen voir hondert pont. Ende want wy dit voer ons

en voir onfe Nacomelingen onfer Stede voernoemt vafle en geftade houden

willen tot eeuwigen dage , foe hebben wy defen brief doen befegelen mit

onfen fegel. Gegeven in den Hage op ten elfilen dag van Mairte anno

M. CCC. acht en negentich na den lope van onfen Hove.

Dog het hoogfte fchot beliep in alle Steden en Dorpcn niet evenveel , in de

eene meer , in de andere minder , na de gefteltenifle en rykdom ofarmoede der

ingezetenen. Hoe het in den Hage daarmede gelegen zy geweefl , vind men
faiet uitgedrukt. Alleen wierd by het 06lrooi van Hertog Philips van Boiirgondie

,

aan den Hage gegeven den xviii. Maart m. cccc. een en vyftig na den loope

Hoofs van Holland
,

( hierna te vinden onder de Bylaage No. xx. ) vereifcht

,

dat de geene die uyt Welgehooren en Hiiyshtyden bynnen den Jvihochte van den Hage geze-

ten , tot Schepenen ivicrden verkonren , moeften zyn goede eerfaemige mannen , die driejaeren

achter een bimien den voerfz Ambochte ivoenftat gehouden hadden , en gegoet ivaren tot hon-

dert Nobelen of daerenboven , zonder eenige verdere of andere hoedanigheden. En
't is uit den geringen ftaat van den Hage in die vroege tyden genoegzaam af-

te nemen , dat het fchot , om aldaar Schepen te werden , niet hoog moet zyn ge-

weefl; immers zoo men zelfs laatere tyden inziet; want het was in den jaare

1484. met den Hage nog zodanig gefchapen , dat 'er onder de vermogenfte ivel

twee hondert waren die een fchot pont , d'ander een haf, de derde een quart elks na adve-

nant die eenen groote in de werelt niet en hadden.

Onk beiiep het fchot niet altyd evenveel ; zomtyds was het een penning en

zomtyds maar een Helder of Myt, op een pond Hollands; en gingen drie My-
ten voor een penning Hollands. Dit getiiigt Philips de Leiden in zynTraftaac
de Reipuhlica Curd ^ forte Prmcipantiitm Sc. Cafii xxxix. pag. 123. in dezewoor-
den : In aliquo oppido ad negotia publica expcdienda quandoqiie dabantiir Scotationes five

contrihttiones piblicce ad bonoritm quantitatem cujufque poffidentis : dabatur etenim quan-

doqiie units denarius de libra
,

quandoqiie obulus
,
prout necefjitas incumbebat.

Van deze fchattinge was niemand vry dan de Edelen en Geeftelyken , en
Volgens het gevoelen van S. van Leeuwen , Bat. Illitftr. pag. 339* 340. 341.

342. 343. 719.. 720. en 735. de Welgeboorenen ; hoewel hy ten opzigte van
de laatftgemelde te vooren het tegendeel beweert hadde in zyn Tra6taatje over

den Oorfpronk , enz. der Edelen en Welgeboorenen , Kapittel xi. pag. 66i

VI.

PJ^at Maag'geld zal werden betaalt ivegens dood-

Jlagen en leemten.

AELBRECHT, by Godt genadcnPalensgrave opdenRhyn, 1377.
Hertoge in Beyeren , Ruwaert van Henegouwen , van Hollant,

van Zeelant, en van Vrieflant, doen condt alien luden , want wy
acngefien hebben meenige groote ivvacrnilTe, die onfe goede luden

geraeenlic gehat hebben tot defer dage toe van doitllagen enleem-
ten, die in onfen Landen gefcietfyn en gefocht worden by onfen

Oo 3 Bal-
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Ealjuvven, die foe groet en foe fwaer vallen, dat veele onferludcil

dair by ontgoet weiden, en in Steden dairom vaeren, dair \vy on-

fen dienll bi verliefen en groeten fciiaede lyden, foe hebben wy
gegeven van ons liefs breeders wegen Hertogc IVllkms van Beyt-

reth Grave van Henegouwen en van Hollant -, en van onlcn als Ru-
waert der Landen voirfz onfen goeden luden gemenelyk en ecnea

yegelicken bifonderj woenende in die Haige en in den Ambochte
van den J^aige, ende van heuren nacomelingen , die van hoeren
live comen , foe vvaer dat fy woenen of woenen zullen in onfen Lan-
de voirfz, dair menfeniet daigen en fal mogen noch inwinnenvoer
enich van onfen Bailjuwen in onfen Lande voirfz, borge te worden
van doitilage of van leemten , die enich van hoeren magen gedaen
hadden of doen fullen, mair waer 't dat eenich van hoeren macgen
doitflach of leemte dede of gedaen hadde, die en foude fyncn ma-
ge hier voren of hoeren nacomelingen als voirfz is, nietmeermaich-

ghelts of moegen panden , dan van elcken eerften lede van eenen
dootflaghe vyf fcellingen, ende van eene leemte derdalven fchel-

linck, als hy van fynen mage een kerne hadde of met rechte van
den Bailju een kerne gewonnen hadde ; Ende vvair't dat iemant

van defe voiriz luden gedaicht worden voer iemant van onfe Balju-

wen of Rechteren van doitflagen ofte van leemten , die haer magen
gedaen hadden of doen fullen , die lal comen mit defen brief en toe-

gen voer den Bailju of Rechter, aldair hy voer gedaicht ware ende
aldair mede fal hy quyte wefen. Ende gebieden alien onfen Balju-

wen ende Rechteren, dat fy voertaen dien man ongemoeit Jaeten,

en waer't dat 'er iemant waere, die iemant van onfen goeden lu-

den voirfz verder dairof moeide , dat fouden wy houden aen fyn

Jyf en aen fyn goet als aen den geenen die ons onfe Heerlicheyt ver-

minderen woude ; Oic fo gebieden wy onfen Bailluwen , die nil

zyn of namaels wefen fullen, dat fie gien feggen van doitflagen of
van leemten en feggen , te gienre tyt fyne bewaerent alfoe in den
feggen alfe dat onfe goede luden voerfz niet vorder befchaet en
worden dan voirfz is; En wairt dat fy daer tegens deden,des hou-
den wy ongewaert hem die 't dede en fouden 't dien Bailiu alfoe of
nemen dat's him een ander hude ; Ende om dat wy hem die mey-
nen te houden voer ons en voer onfe Nacomelingen tot eewigen
daige , foe hebben wy defen brief befegelt mit onfen zegel ; Gege-
ven in den Hage des dingsdachs op ten viertienden dach in Aprille

in 't jaer ons Heeren duyfent drie hondert feven en tfeventich.

Onderflond,

Gecollationeert jegens denoriginalen, enacf

cordeert , by my , (was getekent)

A. BENNINK,

Geregiftreert in 't Francyne Regifler tcr Kainere van Burgemeefbren ^

van 'sGravenhage foL 107.

V I I.
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Gifte van de T^leefch-halh van den Hage aan

Jan deLeeuw, des Graafs Goudfmit.
*

AELBRECHT &:c. doen condt alien luden , dat wy gege- 1397.

ven hebben en geven mit defen brieve Jan die Leeuij:;e onicn^oxxdt-

fmit om menichs dienfls Mdlle , die hi ons gedaen heeft en noch
doen fal, 't Meyfch-ambocht van der Hage, dats te verilaen, dat

nyemant gheenrehande Vleefch bi penninc v\ aerde vercoopen fal

dan totcn hufe dair Jan voirfz in w oent, En waer yemant vanonfen
luden in den Hage voirfz, gefeten , die daeren boven ergent anders

vleyfch vercofte dan voirfz is, Soe hebben vvy bevolen enbevelen

mit defen biiefonfenBailju van den Hage, dienuisof naemaels we-
fen fal, dat hi dien ofneme rot onfer behoef alfoo dicke als hi dat

dede, een boete van tien ponden fonder verdrach; Dit fal gedue-

ren Jans yoerfz, lev en lang. In oirconde &c. Gegeven in den Ha-
ge op ten Jairs avont annoM. CCC. XCVIJ.

Geextraheert uk het RegiHer liber v. Alberti vol. 11. cas E. fol 486.

VIII.

Gifte va'n de neeringe van den PJ^yntap aan de

Buuren van den Hage, zander dat dezelve zal

mogen verpagt of belajl werden , dan in nood \ enz.

•

AELBRECHT &c. doen condt alien luden , dat vvy gegeven '3 97-

hebben en geven mit defen brieve onfen goeden luden en gemee-

nen Bueren wonende in den iiage om menigen fwaeren en getrou-

Vi'en dienlte die fy onfen \ oirvorderen en ons gedaen hebben en
noch dagelicx doen, hoer neeringe van den Wyntap in den Hage,
gelikerwys als fy die akois gehadt hebben, fonder eenige oncolt of

ongelt dair op te fetten of die yemant bifonder te bevelen , te geven

ofte vercoopen, ten ware dat wy onfe gemeenre Stede , luden en
onderfaten hulpe behoefden , die men om den belten orber willcn

op die vvyntap, biertap of ander neeringe fetten foudeuj V^oirt foe

en fal nyemant wyn tappen binnen der iiage, hi en fal lyn aendeel

geldcn van fulken oncoite als die gebueren van den Hage om defer

faken willen gedaen en geleden hebben na fulker ommefettinge ais

die Bailliu , Scout en Scepenen van den Hage dairop ordineren ful-

len tot 'er fomme toe van den oncolt voirfz, op een boete van tien

ponden, die wy niemant verdragen willen hebben. In oirconde &c.
Gegeven in den Hage op ten derden dachinjanuario anno M. CCC.
XC VIJ, na den lope van den Hove.

Geextraheert iiit het boek liber v. Alberu vol. n. cas E. fol. 482.

I X.
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I X.

Den Graave te dienen in dies ivat tot zyne re-

fidentie in den Hage hchoort , 00k daar biiitcn ,

hinnen zckere limiten y en vryheden daar voor

te genieten.

AELBRKCHT &c. doen condt alien luden, dat \vy omme-
nigen trouw en dicnit die onfenVoirvorderen en ons gedaen hebben

onfe inwoonende en wailgebooren en Huysluyden binnen den Oill-

Ambocht van der Haghe gefeten en oft God wille noch ons en on-

fen Nakomelingen in toecomende tyden doen luUen, gegeven heb-

ben en geven voir ons , en voir onien Nacomelingen fulke Privile-

gien, Vriheden ende Handvelten, als hierna gefcreven flaen ; In

den eerilen foe fullen onfe goide luden vander J laghe voirfz ons en

onfen Nacomelingen en onier Herbergen hinnen der Haghe dienen

en doen dienen in alien faken onfer licrberge toebehoorende, ge-

lyken dat fy en hoir V orders ons en onfen Voirvorderen tot defen

dagen toe gedaen hebben, dats te weten, dat fy ons dienen fallen

mit viertien wagen , en elken w agen mit vier paerden tullchen Hair-

lem en der Male en tuOchen Oudevvauer en \C'oerden ende der

Mafe, voir ons, onfen Rade, voir onfer Paneterie, Bottelrie, Co-
ken en Gaerderobbe in aire manieren als fy tot hair tne gedaen heb-

ben , en wanneer fy in eenich van onfen voirfz dienlten uyt fyn , foe

fullen fy voir hun en horen peerden hoeren vryen cofl hebben

;

Voert fullen fy ons binnen onfer Herbergen voirfz voeren coern,

wyn, bier, fout, wafch, vlekken, fmoyt, hoy, turf, en ander

proviantie, hoe dat fy genoernt mogen wefen, die onfer Herberge
voirfz toebehoeren, binnen den Ambochte van der Hage , of dat

binnen den voirfz Ambocht mit fcepeft an 't lant komcn fal , Ende
voir defe voirfz dienlten, alfe voeriz is, fullen die Buerluden en in-

woonende luden voerfz vry uxfen tot aire tyt ons te dienen tot ee-

nigcr Heervairt, uytgenomen o/t/e Mannen en IVail'^ebooren luden y

die fullen ons dienen in onfe Hecr\ airden tot aire tyt als a\ y hem
des fullen doen vermanen, in aire manieren als andcreonfe]\iannen

en Wailgebooren luden in onfen Landen gcfcten ; Item foe fullen

onfe luden binnen den Oift-ambocht van der Ilaghe voirfz gefeten,

Wailgebooren en Iluysluden te lande en te water overal in onfe
Landen tolvry varen voirby alle onfe Tollen, die \\y nutertyt heb-
ben, of naraaels vercrygen mogen , fonder eenige tollen of ofbreck
te geven of te betaelcn van horen fcepcn, wagenen engoeden,
behoudeliken dat fy jair en dach binnen den Ambocht voirfz \voen-
ihu gehouden fullen hebben, eer fy die vryheden gebruylcen fullen;

Ende des fullen fy en elcx van hun cenen brief en tciken hebben
van onfen Gcrechte van der Hage, dat nu ter tyt is of namaels we-
fen fal, befegelt mid des Dorps zcgel van der Hage, en dat fal

men alle jair vernuwen op ten jacrsdag; Item foe hebben vvy gege-
ven onfen Bueren en luden in den Oillambocht vander Hage voirfz
gefeten, alle renten,profvt, en oirb.iir , die comen, vervallcn en
verfcinen fullen van der Vleefch-hallc in der Hage , die Ja?t die

Lcetiwc die Goutjnnt plach te hebben, in fulkcr manieren, wairdac
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fake dat onfe inwoonende luden binnen der Ilage oirbairlic en pro-

fitelic docht, die halle te houden, alfoe als fy by Jans Leuweri ti-

den ochouden is, foe foude dairof gaen tot ons Dorps behoif, ful-

Ke nutfcip, renten, en profyt als dair of qname; Wair oic dat fake

dat voir den gemeenen oirbair oirbairlykcr en profiteliker gevon-

dcn worde bi onfen Gerechte, dat nu ter tyt is, of namaels a\ efen

fil, dat die halle en dat Vleyfchiiys niet en ware, foe foude eenye-

gelic Vleifchouwer vleifch houwen en vtrcoopen mogen tot finen

bcl^cn profyt en oirbaer als voir Jans Lewwen tiden geweelt heeft

;

Item hebben \vy gegeven onfen Dorp en luden voirfz. alle profyt

en nuticip die comen fal, het fy van \ ifchmard of van;iccys , be-

houdelicken dat onfe Gerecbt en Gemeente van der Hage geenrehan-

de acfys of ongelt fctten fullen op eenigerhande goide , Vi^alte^ fp^fii

ofdranc , ten fy hi ons en onfen Rade ; Item foe en fal men nyemant
binnen onfen Ambocht van der Hage voirfz wonende te gifel gebie-

den of fenden, of him hindernifTe doen an lyfofangoet, dicrecht

en vonniife begecrt, men heeft hem eerll mit recht en mit von-

nilTe verwonnen -, Oic mede foe en fal men nyemant vangen noch
in gevangeniile leggen, die hem felven mach doen verborgen te

recht te komen mid alfoe goide en riken luden als hi felve is, uvt-

genomen vanbruecken, die wy of onfe Nacomelingcn mit onfer

Heerlikheden fculdig fynte berechten ; dats te \\ eten, moert ^moert-

hranty Reeroof Vrouwen-craft •, ofdk in onfe lViLdernij]e misdede
-^

Valfcheyt van br'ieven , Valfcheyt van Munten of die onfen Bailju

,

Rechter ofDienerfoege om recht ofom dienfswille; Item foe heb-

ben wy gegeven onfen inwoenende Wailgebooren en Huysluden
voirfz, en geloift dat wy en onfen Nacomelingen tot gheenen toe-

comende tiden en fullen doen woeilen, breken, ofbernen eenighe

hufe, ofwooninge binnen onfen voirfz Oilt-ambocht Itaende , nu
ter tyd getymmert of die men naemaels timmeren fal , of eenich

toebehoeren, mar was ons, overmits brueken , mit recht en mit
vonnifTe toegewyft wort, fullen wy hebben en gcbruken fonder we-
derfeggen van yemant ; Ende -want wy voir ons cnde voir onfen Na-
comelingen geloift hebben en geloven mic defen brief onfen inwoo-
nende luden binnen den Ambochte voirfz te houden ende te doen
houden onverbroken alle defe voirfz pointen , en voixt alle andere
Handveilen en Vriheden, die die felve onfe luden van onfen Voir-

vorderen en ons hebben, en elc byfonder na inhouden lulker brie-

ven, als dairof fyn; foe hebben wy defen brief open doen befege-

len mit onfen zegele hier aengehangen ; Gegeven tot Ileemltede op
ten tiendcn dach in Septembri in 't jair ons Heeren dulent en vier-

hondert.

Jnpi 'Domini 'Due is Albert

i

,

'Frcfentibus T>omino 'Philippo 'Domino de ITaffenair ^ Burch-

gravio Leydenfi, Domino Nycolao de Borfalia de Cortkenct

'Domino Johanne de Heenvliet , nee non Domino Gyskino de

'Diepenburch , ConfiLiariis.

jACOBUS PETRI de LEYDEN.
Sigt. ex Cof9.

Geextraheert uit het boek geintitulcert JJbei- v. Jlberti voJ. n. cas E. fol. 686.

//. Deel. Tp X.
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X.

Gifte van de helfte van hct Dohbel-fchool in den

Hage en tot Scheveninge aan Heynryk Comer,

vjeleer Botteller van Hertog Aelbrechc.

1405-, WILLEM &c. doen condt i\llen luden , dat wy om menigen
diend wille die Heynryck Comer, die. men hyet Huntel ^oni^w lieven

Heer en Vader, dien God genadich fy, in fynre bottelryen gedaen
heeft , hem gegeven hebben en geven mit defen brieve die rechte

helft van der Dobbelfcole in den Hage en tot Sceveningen mit line

toebehoeren en mit fulcker nutfcip en profyt als dair toe llaen en
Clays dieMuys dair tot delen dagen toe of gehadt heeft tnTickeld'iQ

die anderhelft toebehoirt, voirtan of hebben fal, dmendt Henrix
voirfz leven langh , en ontbieden onfen Bailju, Scout , Scepenen en ge-

meene buyrenvan den Hage en van Sceveninge yd'Miy Henrixvou^t.
of die gene die hy voirt in de helft van der Dobbelfcoele voirfx

fetten fal , die felve Dobbelfcoele mit fine toebehoeren rultelic en
vredelic laten gebruyken en hebben mit fulke nutfcippen en profite

als dair toe Itaen, en voirfz is, fonder hem eenigen hinder of letfel

dair in te doen ofte laeten gefcyen in eenigerwys , en wair dat fa-

ke dat Heyurick voirfz, langer levede dan Ticket voirfz, foe fal hy
nae Tickets doodt die Dobbelfcoel voirfz mit horen toebehoeren
gehelic alleen hebben en gebruyken zyn leven lang , in fulcker ma-
ten als voirfz is j In oirconde &:c. Gegeven in onfen befit van Ha-
gefteyn ike. op ten xv. dach in Novembri anno MCCCC. en vyc.

Geextraheert uit het boek Privilegia J. 1404. cas K. fol. 31. verfo.

X I.

T^aar in die van den Hage den Graafj daar rejlde-

rende , dienen zullen ; waar voor zy overal tol vry

zullen vaaren. Pf^at zwaare misdaaden men daar

beregten , en hoe het geregte daar bejlaan zal.

1^07. WILLEM by der genade Gods Palensgrave op ten Rhyn,
Hertoge in Beyeren , Grave van Henegouu en , van Hollant , van
Zeelant en Heere van Vrieflant , doen condt alien luden , dac vvy

om oetmoedichs vervolchs wille onfer goeder luden en onderfaeten
van den Hage om menigen truwen dienlls wille , die fy onfen

Voirvaderen zalr. gedc. en ons voer defen tyt gedaen hebben , ons
dagclycx doen , en, of Godt wil, noch doen fullen, en oic om dat

fy ons gunllelyk en willentlyk dat morgen-gelt gegeven hebben ie-

gelyken andere onfe Lande en Steden , denfel ven onfen goeden luden
van den Hage en Hage-ambocht gegeven hebben en geven mit defen

jegenwoerdigen brieve alfulcke Privilegien , Hantvellen en Vrihe-

den
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den als hier na gefcreven ftaen ; In denyerflen fuUen onfe goede lu-

den voirfz: ons en onfe Nacomelingen en onfer Herbergen binnen

den Hac^he dienen en doen dienen in alien Ihekcn onler Herbergen

aldair toebehoe'ende, gelyken dat fy en hoer Voirvaders ons enon-

len Voirvaderen tot delen dage toe gedaen hebben, dats te weten,

dat fy ons dienen fullen mit vierthien wagenen , elkc wagen mic

vier peerden tuflchen Hairlem en der Mafe en tullcheh Oudevva-

ter en W^oerden en der Mafe voir ons en onfen Rade, onfe Pa-

netrie, Bottelrie, Koken en Garderobe in aire manieren als fy

tot hair toe gedaen hebben , en wanneer fy in eenich van onfen

voirfz. dienften uyt fyn, lo fullen fv hebben voir hem en voir hoe-

ren peerden hoeren vryen colt. Voirt fullen fy ons binnen onfer

Herbergen voirfz voeren coern , wyn , bier , fout , vvafch j

vlekken, fmouc, hoy, turf en andere proviantien, hoe fy genoemt
mogen vvefen, die onfer herbergen toebehoeren, binnen den Am-
bochtevan den Hage of dat binnen den Ambochte voirfz mit fche-

pen an lant komen fal, en omme de voirlz dieniten alle voirfz is,

fullen die Buerluden en invvonende luden voirfz vry wefen tot aire

tyt ons te dienen tot eeniger Ileervairt, uytgenomen Lienmannen
en Waerlyke luden, die fullen ons dienen in onfe Heervaerden en
hoir goeden verfchoten als fy tot hair toegedaen hebben, en die

wten Welt-ambocht fullen ons dienen mit hoere Avagenen, als fy

ons en onfe Voirvaderen tot defen dagen toe gedaen hebben en ge-

woenlic is; Wair't ookdat ons noot dedemcer volcx te hebben, en
wy een deel van de huysluden uyt onfen dorpe en Ambocht immer
hebben moeften of ^vouden, foe fouden wy hem leveren gelyk den
wairlyken luden voirfz of fy fouden tuys mogen blyven ongecalen-

gieert. Item fo fullen alle onle goede luden binnen den Ambochte
van der Plage voirfz gefeten, die nu fyn of namaels wefen fullen, tol-

vry vaeren voerby alle onfe Tollen, die wy nu hebben of namaels
verkrygen mogen, te vater en te lande, fonder eenige tollen ofof-
brek te geven ofte betaelen van hoeren fcepen , wagenen en goe-
den, des fullen (y eenen brief en teiken hebben van onfen Gerech-
te, befegelt mit des Dorps zegel van der Haghe, Avelcke teykenen
brief men jairlicx vernieuwen fal op Heyligen Jaersdach. Jtem fel-

lenonfe goede luden voirfz tot eewigen dagen hebben en vryelykge-
bruyken alle nutfcip, profite en renten dier komen, vervallen en
verfcincn fullen mogen a an excife, Vleyfchhalle, Vismarcte, Krae-
ne en dergelycxtotoirbaerlickheytonsgemeens Dorps en Ambochts
voirfz fonder ons of iemant van onfen wcgen des te bewinden , be-

houdelvk dat onfe Scutte van den Hage den fiutwyn hebben en behoii-

den ftilk)!. als 'jnyhem die laitfte gegeven hebben Item foe en fal men
nycmanden binnen onfen Ambochte van der Hage voirlz wonende
gebieden te giielof fendcn of hindernilfen doen aan lyf of an goede,
die rechten vonnilfe begcert,men heeft hem eerlt mid rechtcn mit
vonnilfe verwonnen; Oic mede en fal men nyemant vangen, noch
in AangenelTe Icggen, die hem fehen mach doen verborgen terecht
te komen mid alloc goede en rike luden als hi fclveis, uytgenomen
van brueken, die wy ofonfe Nacomelingen mit onfer Heerlickheden
fchulclich fyn te berechtcn, Dats te weten, als wy of onfe Herberge
dair tegenwoordkh f<n-> moort ^ moortbrant y Rceroef^ Frou-^'en-craft-,

II. T>eel T p -L die
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die in onfe IV'ddernlff'en misdede^ valfcbbedenvan brieveni Valfih-

hcden van munteut ofdie onfen Ballju of Rechter floege om recht ofom

dienfi 'wille of die hern tyegens ons felfs lyf nvapende-. Item en fiillen

vvy noch onle nacomelingen tot geenre tyt huyfe of woninge doen

bernen , breken, of vvoellen binnen onfen Ambocht voirfz, mar
Aves ons overmits brueken wille mid recht en mit vonnelfe toegewyft

wort, dat fullen wy houden en gebruyken tot onlen wille, behou-

delic dat menfe breken noch woeiten en fal als voirfz is ; Voert ^oo

hcbben wy omdes gemeene oirbaers wille onfen goeden luden voirfz

fulcke gratie gedaen en geconfenteert, confenteren en wiilen, dat

onfe fVailgehoerene luden en HnysludenhmwQn onfen voirfz Ambocht
geicten , lamenriyk in onfen Gerechte wefen fullen en ons Dorp en
Ambocht regeeren tot onfer eeren en ter beiler oerbaer, alio dat

onle Bailju, die nu is of namaels welen fal, tiyt onfen goeden IVailge*

boeren en Hnysluden voirnt alle jair op St. Catiiarynendach kyefen en
ietten fal feven goede eenamige mannen, die drie jair achter een
binnen onlen Ambochte woenllat gehoudenhebben,Scepenen te we-
fen in onfen Dorpe en Ambochte voirfz een jaer lang, die men alle

jair verfetten lal op ten Jairsdag voirfz en anders nier, ten wairof
eenich van dien Scepenen ilorve binnen jairs, fo foud men eenenan-
dcrcn goeden man in fyn llede fetten die dat jair voirt uyt Scepen
wefen foude; Ende foe wes onfe Scepenen 'voirfz die inder tyt wefen
fillen mit onfen dagelixfen Rechter keuren fullen , iat ons 'Dorps en Am-
bochts oirbaer en onjer Heerlyckheyt niet tcgens en draget-, dat Jal ge-

houden "jvefen van ons en van eenenyegelyken , Oic ioe en lal een yegc-
lie Scepen of die Scepen geweelt beett, vrede mogen eyfchen, ne-
men en maken gelyken eenen Wailgeboeren man^ en tot wat tide die

Graeflichede verlterft, foe iullen onfe Nakotiielingen van de goede
luden uyt onfen Ambocht voirlz hem laten hulden en doen hem ge-

lyk alfe anderen Landen enSteden doen fullen, die binnen dcrGraef-
lichey t van HoUant gelegen fyn ; In kennilfe hierof, en om dat wy
onfen goeden luden wter Hnge en Hige Ambocht voirfz alle defe
voirgeroerde punten en voire alle andere Hands elten en Brieven,
die fy van onfen Voirvaderen vercregen mogen hebben, diewyhier
mede contirmeren , vafle en geltade houden en van eenen yegeHc
gehouden wiilen hebben voir ons en voir onfen Nacomelingen onver-
broken, uytgenomen dat fulke nieuvve punden en gratien, als wy
hem nu mits defen brief buten den ouden Hantvellen gegeven heb-
ben , voirtgang hel^ben en in voUen magt bliven fullen tot eewigen
dage , io hebben wy onfen principaal fegel aen defen brief doen
hangen. Gegeven tot Scoenhoven den fesden dach in Novembri
in 't Jaer ons Heeren duyfcnt vier hondcrt en feven.

Geextrahcert uit het Boek , Wrcih^ia
J. 1404, cas K. fnl. 81. en geregif-

ircert in hcc francyne Rcgiflerter kamcrc van Burgemecileren van den Hage,
^o/. 4. m 5.

XII.
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XII.

COMMISSIE van bet Kapitein/chap van den Hage op

Claes van Diepenburg.

PHILIPS &c. doen condt alien ludcn, want wy mit onfen 142-5-.

Rade, Ridderlchip engoedeSteden vanNoirthoIlant overdragen en-

de gellooten fyn onle palcn ende flote van llollandt te befettenende

te doen bewa en ticgen onfe ende des Lants vyande en ballingeom

onfe goede luyden te belbrgen ende te belchermen van alle weder-

iloet ende hinder dair onie goede Steden eh Landen voirfz. toe gel-

den en geven fullen elck na fynre groette ende vermogen , foo fyn

u'y om alles bellen endegenoechs wille overcomen, dat onfe goede
luyden tnde gemeene Buerevan der Hagheende Hage-Ambocht ovS.q

Hoff tx\dt 'Dorp van der Haghe bewaren, belorghen ende wachten
zuUen bv soetdencken ende Ordinantie ons geminden Clais van
T)yepenburgh , die vvy onfe Capiteynfcip aldair bevolen hcbben ende
be elen lullen mit defen brieve, foo dat onfe goede luvden van der

Haghe ende Hage-Ambocht voirfz. by onfen voirn. Capiteyn dagelix

bereyt welen mlien, en funderlinge onfe Hoff sXd'xvx des nachts be-

waren en v.akenop hoir lelfs coll mit vyftigh gewapender mannen,
ten wair of onfe Capiteyn nootlic dochte meer luyden aldair teheb-

ben na gelegentheyt ende na tydinghe die hem comen mochten

;

Ontbieden dairom ende bevelen onfen geminden Bailju, Scout ende
Schepericn van der Hage^ dat fy mit Clais onfen Capiteyn voirnt. na

aire befcheydenheyt en redene die vyftigh gewapende voirfz van
tide te cide als dat gebueren fal, gebieden te comen ende te wefen
bv onfen Capiteyn voirnt. op onfen Hovcy om dat te helpen hou-
den, en fonderlinge by nachte te waken, ende te behoeden als dat

nutlte f n fal, en des niet en laten in eenigerwys , want wy hun an-

dere dyenlten die onfen Steden ende Landen ons doen fullen dair me-
de verdragen, h'nde om dat wy willen dat onfe gemeene buere
van didx HageovAf'w voirtch/eve Capiteyn gehorich, byftandigh ende
onderdanigh fyn in der be aringe van onfen //<?^'^ ende IDorpe voir^Zy

foo hebben wy den lelven onien Capiteyn gemachtight ende bevo-
len, wair yemant onwilligh finen tyt van der m achte op onfen Hove
te bewaren, ende fe've aldair te comen, dat hy dan ecnen andcren
wittaghtigen man, op des onwilligen coft, dair voir nemen fal mo-
gen bi hem te bliven ende te wefen alfoo lange ende gelyc die on-
willige gedaenfouden hebben, ende bevelen onfen Bailju aldair dat
hy tot vermaninghe ons Capiteyns voirnt dien onwilligen dat ofne-
men van onfer wegen van finen gercetiten goede fonder meer ge-
boits van ons dair of te verbeyden, duercnde tot onfen wederfeg-
gen; In oirconde «S:c. Datum tot DeMop ten fellienden dagh in

Decembri anno MCCCC. vyff en twintigh.

Geextraheert uic het Rcgifter, gemtauhext Commiffiones Officmmi HoHandia

,

Zeclmdice et Fnfice 1425-1427. gequot: Q. beriiflcnde" tcr Leenkamer van Hol-
land jol 32. vcrfo.

ILDccl Tpi XIII.
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XIII.

Aangaande de procedtiuren tegens do Hagenaars , terwyl dit

met f^rouw Jacoba ten oorlog uitivaren.

14x8. PHILIPS Ilertoghe van Bourgundien &c, laeten weetenUon-
fcn Scout en Gerechte van der Hage , hoe onien getrouwen Raide
by ons.gellelt ten faicken acnroerende dieLanden van Ilollant, van
Zcelant, en van Vriellant, getoont en te kenncn gegeven is, dat

dagelycx vafte veel gefcheels en tweedrachts valt en gel'chiet binnen
uvven bcdryve, om die rechtsvoorderinge wille, voirtyts gedaen op
der geenre goeden, die mit onfer liever Sutler van Holland uytge-

weelt en nu mitter zoene weder in den Lande gecomen fyn, daer

gy, als wy verltaen, veel moeyeniire en onlcde van hebt, om eenen
yegelycken dair af ten bellen te ondervvylen ; Ende want wygaer-
ne hadden en faegen , dat hier in en in alle faeken die befle reden

voortgekeert worde, op dat hem nyemant mogelyk te beclagen

hadde; SOO IS 'T, dat vvy aenfiende, dat die geene die uytge-

weell zyn , als hoer goet met regt toegefproken worde , niet tcgen-

\\oirdig en vvaren, willen en is onle mecninge,dat die voiifz. rcgts-

vorderinge of en te nyete wefen iullen, alfoo dat een yegelyck die

op bun eenig gebreck hebben mag, op een nye regt i'preken lal;

En iullike brieven als op hem verworven en gepagt fyn , brengen

en overleveren U onfen Scout tullen dit en dinxdaege nailtcomenue

over vierthien dagen, in fulcker voegen, is 't dat die brieven den
geenen die die voirtyts aengepagt zyn optcr geenre goeden voerfz

toegewyil worden, foo lal men him dan die in heure magten \ve-

dcrgeven; niair wair 't dat him die afgewyll worden, foo fal men
die calTeren ende te nyete maken; behoudelic datmenfulke brieven

als yemande uyt Scepenen brieven of anderen aengepagt zyn , loHTe-

ne en vryen fal mogen mitten hooftgelde van de jaerlixe renten,en
mitten oncoiten van de uytgeleyde gelde daerop gegaen ; Te we-
ten op ter geenre goede die uyrgeweclt zyn, tulT'en dit en St. An-
dries dage naillcomende. Ontbieden hierom en bevelcn eenen yge-

Jicken, die dit aengaen mag, dat fy hier mede te vreden fyn, fon-

der dair jegens te vervolgen, te feggen of te doen in eeniger wys;
Ende waer yemant die hier en boven yet anders daerin treckeneii

him na der manieren en Ordonnan ien voerfz niet genuegen laeten

en wouden, dat wouden wy aen dien houden en verhaelen als aen

den geenen, die ons gebots overhoorich geworden was, fonder

verdrach; Want ons dit aldus genuygt gedaen te wefen. Inoirconde

&c. Gegeven fwoensdachs fesden dagh in Odober. anno MCCCC.
XXVIIJ.

Geextraheert uit het ecrflc Memoriaalb. van Rofc gequot A. J.
lo. foL 5.

XIV-
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X I V.

A C C O O R D tujjchen de Stad Leiden en dm Hage , over

het overleveren van malkanders gevangene Banditen.

ALSOE die Bailiu van der Hage eencn poirter van Leydcn I43<^.

bcnoemt 'Tde Fluerkyn , die wt Leyden en vvten Hage en Hage-ArHbocht
gebannen is, gevangen heeft, den welken hy ten verfoucke ende
bede van der voiriz Stede, op dat ly dair over mogen rechten als

over hoeren Hailing, overgegeven en gediliuereert heeft, om temeer
en beter ontfich te maken,onder den genen die hoir Ballingen wae-
ren, SOE hebben die voirfz Stede van Leyden weder overgege-
ven ende geconfenteert voir myn Heer van Santes ende anders den
Rade gellelt ten faeken van Hollant, W'air 't fake dat tot anderen
tyden een hem vervvillekoert hadde wtenHage endellage-ambocht
ende wt Leyden , ende wt den Lande te wefen en te blyven op fyn

lyf om misdade wille die hy aldair bedreven mochte hebben en in

der Stede van Leyden gevangen vvorde, dat fy dan dien perfoen

hem diergelyc weder overleveren foude, indien dat fy em rechten

wouden, Mer en wouden fy em niet rechten, fo fouden fy em der

Stede voirfz weder leveren. Dit gefciede op ten XXV. dach in

Junioanno MCCCC. XXXV J.

Geextraheert uit het tweede Memoriaelb. van Rofe, begonncn in Janifarii

1434- gequoteerc A. 2. fol 108 vtrjo.

X V.

f^erklaringe ivegens verfchillen over het Koep- en Bode-ampt

van den Hage, en vcrblyf derzelve aan den Hove-

Op den xvij. dach in Decembri Ao. xxxiV; is gecomen in ^434

den Hage in die Raetcamer 1)irk Getytfz -, die Schoteldrayer en
heeft getuycht by fynen cede, dat Jan Bruyn, Arent Cocks zoon^

voortyds dat Bode-ambocht en dat Roep-ambocht van den Hage
't famen plach te bedienen van 'Dammas Aernts zoons wegen, en-

de daerna bediende Jacob van Lande ook dat felve Bode-ambocht
en Roep-ambocht , in den zelven fchyn van 'Dammas Aernts zoons

wegen, die welke Jacob van Lande in fynen dienlte immer eeij

vechtelyk hadde tegen JVillem Tfeym, om des Roup-ambochts wille,

alfoo Willem 'Deyni feyde, dattet den buyren van den Hage toebe-

hoorde en den Bodeambocht niet; Ende doe baden////^*? Nagel^

twjan Schonte Hcrtoghe Aelbrecht, omdat Roupam"bocht ende de

Hertoge gaf hem hacr Icven lanck ende fy aenvaerdent en dedcn

dat bewaeren van T>irck Gerytfz voorfz en dat duyrde ontrentcen

jaer, tot dat Hertoghe Aelbrecht Itarff, ende terwylen dat Huge en

Jan om dat voorfz Roup-ambochtbaden, enfy dat deden bedienen,

foo was Wouter T^ammas ^ die dat Bodeambocht toebehoerde, ende'

die
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die't Roup-ambochtmededacrmcde plach te gebruyken,wtenLan-

de, endc den Hcrtoghe Aelbrccbt gellorven was , quam die voorfz

Woutcr wcderin denLande, enbeclacchdchemvoorHertoghe^i/-

lem-, dat hemfynRoup-ambochconbruyck gemaect was bovenfynen

brieven, ende doe wordet hem weder toegewyll mit den Bodam-

bocht tc gebruyken, en fint dier tyt hecftet altoes mit den Bodam-
bocht gebruykt geweell, foe dat die ghenc die 't Bodambocht in

den Hage bediende, die bediende medcdat Roup-ambocht gelyk

T>'irk voorn. Tint dier tyt gedaenheeft.

Alfulke gefchille als Heynrick van 'Uriel en Geryt Barthout Roelojfsz

onderlinge hebben cm dat Roup-ambocht van den Hage, dat fyn fy

van beyden zyden gebleven aen Mynen Heere van bantes, en den
Rade myns genadichs Heeren van Bourgoingnen om daerinne tc

doen dat by hem geordineert en gevvyil zal worden.

Geextraht. uit het Memor. van Rofe gequot. A. i. /;/. 205. 'oerjo^

XVI.

Scntentie over het voorfz gefchil tujfchen Heindrick van Driel,

'sGraafs Secretaris en Geryc Barthout Roelolz , roerende

het verkoopen en verhtmren der ThiendeUy Landeny Ren^
ten y Imboelen^ Huysraet en diergelyke^ toebehoorenda het

Roepmnbocht van den Hage.

1434- PHILrPS &c. doen condt alien luden, alfoo gefchille geweeft

is x.\x[^Qn Heynrick van 'Dryely onfengetromven Secretaris, en Geryt

Bertout Roelojffz , om dat Roupambocht van den Haghe , als van
huyfingen, erven, thienden, landen, renten, imboel, huysraet en
dicrgelyke te veylen en te coope ofte te huyre te bieden, dat onfe
lieve Oude-vader Hertoge Aelbrccbt van Beyeren, zalr. ged. voirtyds

fynen dienaer Jan Schouten gegeven hadde, fyn Icven lanck duyren-
de, die dat den voornoemden Geryt Bertont overgegeven heefc,

daer Henr'ik van Uryel onfe Secretaris op verantwoort heeft, dat
dat voorfz Roupambocht hem toebehoorde mit den Bodambocht
van den Hage, alfoo dat altoos van oudtsgewoonlyk heeft geweell,
dattet een dienit plechte te fyn, foo hebben //^vz/r/V/^ onfe Secreta-

ris en Gerrit voornoempt beyde onfen Rade, die wy onfen Lande
van Hollant bevolen hebben te regieren, haerc brieve gethoont,
die fy hebben van den voorfz dienllc en mit genoegc aan hun ge-

kecrt, daerin te doen dat fy feggen en wyien fouden; Op welke
gefchille onfe voorfz Rade hun hebben doen informeren, om tc

weeten hoc dat voorfz Roupambocht voortydts bedient heeft ge-

weell, en hebben daerop gewyll, dat die brieve, die Gerryt Ber-
tout voornoempt heeft van Jan Schoutens, als v^w den Roupam-
bocht van den Hage voorfz, die onfe lieve oude vader Ilcrtogc^i?/-

brechtrz\\'. gedn. bezegelt heeft, dat die doot en te niete wefen
fullen, endc hebben die daerom gecaffeert en ingcfncdcn , en dat

Heynrik van TDryel onfe Secretaris voornr, op fulke brieve als hy
heeft
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hccfc van den Bode-ambocht van denTIage, hebben en gebmycken

-zal,of doen bedienen fyn levenlanck dat Roupambochtvan dentia-

ge voorfz, Ende hier voor zal Heynrik voornt. geven en vernoe-

gen Gerrit Berfout voornt. XV. fiourgon: fchilden, tullchen die

ende onfer Vrouwendach te Lichtmiire naellcomende of payemcnt

haerer waerde. In oirconde &c. Datum den x. dach in Januario

7\o. XIIIJc. XXXTIIJ. Stilo Curia.

Geextraheert iiic het tweede Memoriaelb. van Rofe getekent A i.jol i.mrjo.

XV 11.

APPOINTEMENT, waar by de Raed verklnert , dat

de deliden , die in den Hage ge/chieden buiten ^s Graven-^

hof\ Jiaan ter corredie van 't Gerecht van den Hage.

ALSOO 'Phillips en Gillisvan der Votidele, gebroederen ge- '443.

claecht iiebben voir den Heer van Lalaing-, Gouverneur en anders

die Raide myns genadichs Heeren, gellelt ten faken fynre Landen
van HoHant , Zeelant en Vrieilant , dat in een vechtelic , d-Mgefchiet is

in den Hage, t.n'A'chcwJanvander Vondele, hoeren breeder an die

een zyde en Eggebert 'Pieter Jngelffoen Bailluws m den Hage knecht
an d'ander, die felve Jafi hoir broeder doot gebleven is, ende dair

die felve Bailliu mede an vairde en an velde geweeft foude hebben

,

meynende dairomdat hem van hoiren dooden broeder recht gedaen
wefen foude voir den voivfz Gouverneur en Raide van myns gen:
Heeren vvege; often minften fouden fy te landrechte betogenwor-
den, fo foude men mogeiic den voirfz Bailliu fufpenderen van fynrc
officien, alfoo hy, als fy feyden, partye waerein defer faeke, gelyk
die voirfz beclachte claerlic vvtvvylt. I'^oo hebben die voirfz Gou-
verneur en Raide in groeten getale dairom vergadert , hier op raid

en advys gehadt mit malcanderen, en dair of myns genadichs Heeren .

en des Lands recht overgedocht , gewylt en geleyt, voir den beften
regt : Nadien dat 't voirfz vechtelic op der firaet en niet in myns ge-
nadichs Heeren Hof gefchiet isy noch oick niet en roerde eenigen
dienlt, diemynengenadige Heer offynen Dienres antreffen mogen,
mairllechts gefchiet is van lichten enfwaren woirden ,die fy mit mal-
canderen gehad hebben, dat die voirfz Philips en Gillis gebroede-
ren V recht van hoeren dooden broeder vervolgeu Jiillen na den Land-
recht als men van outs van fulken faken coftumelic is te doen^ want't
voirfz. recht een yegelic fcerp genoeg is: Ende fuUen dair in mogen
beleggen alle die geene, die ly fullen willen na den rechte van den
Lande: Mair is 't Hike, dat fy den felven Bailliu dair in niet en be-
leggen, foo lal myn gen: Heere of fyn Procureur van fynre vregen
den felven L'ailh'u mogen aenfpreken ofte doen aenfpreken van defer
faike als him gelieven fal. Ende gemerkt, dat die voirfz gebroede-
ren den voirn Bailliu dairin partye houden, of beleggen vvillcn, foe
fal die voirfz Gouverneur eenen anderen Bailliu, niet fufped aen
bcyden fyden, commiltercnen ordinercn van myns gen. Heeren we-

ll. 'Deel. G^cf gen
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sen, die dele fake hantieren en berechten flil, als van rechts we-

gen behoorcn h\: Ende is 't dan dat fake, dat fy denfelven Bailliu

dairin beleggen, endehy quyt gewyll- vvorde,hy en iai dangcenlalt

of acnfprake meer dair of lyden van mynvoirn gen. Heeren,vanpar-

tye, noch van niemend andcrs. Hier waren by en aen die voir-

nocmde Gouverneui-, en Heeren Geryt van Zyl-, als geeommitteert

tot den iaken van den voirfz Lande, en andere van den Raide, als

die Heer van Waffejiair^ die Heer van Tjfelficyn-, Heer Jan van
IVafenacr, Heeren Geryt van Toelgeejl, ileer Aernt van Ghent,

JVillem van Nailt-Jiyk., Jan QnFlorys van der Botichorji, Geryt Hee-
ren Gcrytszoon van Egmonde , Florys van Kyfhoek , Jan van der

Mye, Bcrthelmcus Tertajit Rentmeelter van Noorthollant, en an-

dere. Aftum op den xriij.ften dach in Februario M. CCCC.
X LI J. fecundum ciirfiim Curia Hollandia.

Geextraheert uit het Memoriaelb. van den Hove, begonnen uk. Decemb.
1441. en geeindigt 19. April 1445. gequotecrt D. I. 00k genoemt het zeven-

de Memor. van llofe. /<?/. 92. veyjo.

. XVIII.

De TT^yn-tappcrs in den Hage zullen ccnen ieder zyne maate

vol "oerkoopen en leveren , mits daar voor gcnietende gc-

reed geld of panden^ enz^

^445". PHILIPS &c. onfen Bailliu, Schout en Schepenen van den
Haghe, faluyt; onfen getrouwen Prefident en Rade van Hollant

is tot kennifle gecoemen , dat de geene die dagelicx gewoone fyn

wyn te tappen in den Hage, den geenen die hun den wyn afhaelen

ofdrincken, heur voile maet nieten geven, alzoefy onfen gemeynen
onderfaeten dairby ontferren van den hoercn , 't welk ymmer nyet

•en behoert, ende want ons mogelyk dairin gcbuert te voirzien,

SOE IS 'T, dat wy by onfen Rade geordineert en overdragen
hebben, dat de voirfz Wyn-Tappcrs van den Hagevoirtaen eenen
yegelycken fyn voile maete van wyn verkoopen en leveren fullen

,

zonder anders yet dairin te trecken ; dcs fal men den Tapper voir

fyn vvyne geven en leveren gereet gelt , of gouden of filvere pan-
den dairvoir in handen fetten , welke panden alfoe voir den wyn in

handen gefer, men loffen fal binnen achte dagcn, na dat de wyn ge-
haelt fal lyn,of fy zullen verllaen wefen, en blyven in handen des
Tappers, zonder eenige rechtsvorderinge dairof te doen; vvaerom
die Tapper te bet gehouden zal fyn de voile maete te geven , als

voirfz is. Ende wairt dat hierenboven die Tapper gebreckelyk
viele, en die voile maete nyet en gave, foe fal dan die geene die ge-
breck dairan hadde , gaen mit fynen kanne of kannen voir onfen
Bailliu voirfz of fynen Stedehoudere, om him die te laeten lien,

op dat hy weeten moge, wie de voile maete nyet gcgeven hadde,
en wie des nyet endede,die fal verbueren tcgens ons die boetehier-
na geroert; Voirt is by onfen Rade overdragen, dat nyemant van

de
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de Tapperen voirlz geen gefelfcip noch voirwairden maekcn fullen

mit vemande van buyten heymelyk ofce openbaer , hacren vvyn te

tappen oftedic weder televeren mit bedekcer voirwairden tcrplaet-

fe ende Itcdc dair zy die gekoft hebben. Want et onfe Tollen en-,

de oick den rechten en Keuren ons "Dorps van den Huge jegensdrae-

get, ende foe vvie dairin of in eenighe der punten voirfz gebrecke-

lyk viele, dac foude ilaen en wefen op die boete van drie ponden

jegens ons te verbucren, foe dickc dat gefchiede, en dairenboven

een jaer lanck fyn wyn-neeringe. Ende op dat een ycgelyk hierof

gewaernt fy, en vvy willen dat defe Ordonnantie ende Overdraclite

onderhouden worde van eenen yegelyken, SOE IS 'T, dat \Vy

U ontbieden en bevelen, dat gy defen onfen l^rieve openbaerlyk'cn

doet kundigen in der kerken , ende die overhoerige die boete of-

neempt, ende hoir neeringe voirfz verbiet in der maete voirlz,

fonder yemant dairin te verfchoenen , en wair 't dat gy des niet en

dedet, dat vvouden wy aen U houden en verhaelen als aen den

geencn die ons gebots overhoerigh geworden waeren, fonder ver-

drach. In oirconde &c. Gegeven op ten feflen dach in Novembri
anno XIIlJc. XLV.

XIX.

Hendrik van Rode, zig zelven op de Voorpoorte vanden Ho-
ve den hah afgejneden hebbende met een pot/cherfy werd

het lyk . bygratie, nan de P^riendentoege/iaan, in plants

van naar oude gevjoonte van den Landey op een horde ge-

Jleept en met de voeten opvoaarts aan de galge gehangen te

warden.

UP ten Vlljrten. dach in Meye Ao. XIIIJc. XXXVJ. is ^43^.

gecomen voor den Heere van Santes ende de anderen van den Ra-
de geilelt ter faeke van HoUant, die Baillin van derHage Benyaert
Sey ^anfz,y den zelven te kennen gevende, hoe dat hy onlancxge-
leden gevangen hadde eenen genoemt Henrkk van Rode, die om
him te verweeren van fynen huyfe, van eenige des voirfz. Bailjuws

knechten fmarte van quetfmge ontfaen hadde, en dairenboven doe
hy bycans van dier quetfmge genefen was, als hy meinde dat die

Meyllers dat kennen foude, him felven die keele afgclleken had'de

met eenen potfccrve, dair mitter verfcher daet over gefent uareu
van 's Raids wegen Florys van Kyfhoeck, Meelter Hcnr'ic JVten

Hove, en Jan van der Mye-, dair Helnric nae leefde ontrent den tyt

van elf dagen, binnen welken tyt hy voir die JVailgebocren Mannen,
als Geryt Henricxz^Gillis JVolfairtfz, en Jan Totter, ongevangen en

ongefpannen , dair hy hemcl en aerde fieri mochte, als dat naderircch-

te behoirde, lyede en bekende zekere articulen in cene cednlc, die die

voirfz. Heere van Santes mit den anderen Raide voirfz. dairofover-

gelevert zyn ; op welke beclagen him op ten vijen. dach van Mairte
in tegenwoirdicheyt van ffailgi booren Mannen , als Cheryt Ever Tev-

il. "Deel. ^^ i. pr
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Jler en IV'illem Engelbrechtjz dach van rechte befceyden "jias of

Maencndach dair an, te weeten op ten xj. dach in die voirix.

maent, goets tyts voir middage ; Endc dat hy hudcn des nachts

ontrcnt elf urcn geftorvcn wair van der fmartc, dairom die voirn.

Bailju begeerde om him voir den zclven.Raidc ende tegens eenen

yegelyken te quyten, dat fy voir him ontbicden wouden die voirfz

Meilter Heinric Wten Hove, Florys vaji Kyfhoek en Jan van der

Mye-, die twee Meyilers ende ciie voirfz fes JVailgeboereu Mannen^
en dairtoe Arent Noyde Stokwaerder van der Vangenilic van den
Hove, die an der oirfpronck quam, doe Henrick him felven die

keele afgefteken hadde. Tot welken begeerte van den voirfz Bail-

ju, die die voirfz Rade foe redelicke dochte, dat zyfe van rechts

wegen niet fchuldich en waren te ^eygeren , zy him gehenget heb-
ben, en hebben voir hun ontboden die voerfz perfoenen ; in den
eerllen Florys van Kyfhoek , Meifter Henric Wten Hove en Jan van
der Mye-, en Arent Noyde voirfz; van dewelke en oic van raeer an-

deren die dat mitter verfcher daet aenfagen, die clairlicke verltacn

ende ondervonden hebben, dat Heinric voirfz him felven die keeJe

ofgelleken hadde mit eenen potfcerve, die Aernt Noyde tuychde
dat hy him hadde zien wegwerpen, en dat meer is, hy lyede felve

voir de voirfz perfoonen, dat hy 't him zelve gedaen hadde.

Item die voirfz Meyfters by nameMeyltcr Mattheus ende Meyfter
dieter van Noirtich tuychden by hoeren cede, die him dairom voir

de voirfz Rade geftaeft was, dat fy anders niet en wilten, dan dat
hy van fyns zelfs Imarte geltorven was , want d' andcre al fchier ge-
neien was op ten tyt doe hy fe him dede ; Die voirlz Geryt Hein-
ricxz, Gillis Wolfairtfztn Jan Totter tuychden, dat hy belyet

hadde in der manieren voirfz die punften begrepen in der voirfz

cedel, die fy de Raide overleverden, ende noch an hun behouden
hebben ; Ende die voirfz Geryt Ever Teyjier en JVillem Engebrechtjz
tuychden , dat "Dammes die Bode van des Bailjuws wegen him een dach
van rechte befcheyden hadde op ten dach boven geroert ; Weike tuych
aldus gehont, die voirfz Raden bevalen denhiailliu dairop, dat hy
hem voirt befpreken foude mitten Mamien van den Lande die hem V
recht aire beji verjtaen, ende wes zy him dairinne raden, dat hydat
dede en met meer, dat hy alzoe gedaen heeft ; dair him die Mannett
op raeden, gemerkt dat hy mitter verfcher daet, als hy him die
voirfz fmarte dede, niet gellorven en was, en him na tweewerfge-
biecht hadde , dat hy him ter duyren wi foude doQn fleepen ter gal-

gen toe, ende dairan doen hangen bydenhalfe, overllaende een gat
in de muyr te maeken, dair men fculdich wair wt te ileepen, mit
twee honden daer men tuffchen hangen foude, en dan mitten voe-
ten op M airts te hangen, dat na den rechten en gewoente van den
Lande alfoe behoeren foude.

Al dit noch niet wederflaende, om bede wille van Florys van
Kyfhoek , van fyns broeders kinder wegen , dair Heynricx voirfz.

een oom af was, en T>irk Boudynfz\'\x\ Ijenricx fufters wegen, die
mit hem woende, en oec ter eeren en liefde van andcre goedeHee-
ren en Mannen, die him aengingen van maechfcippcn , foe heeft die
voirfz Bailju van myns genadichs Heeren wegen, by goctduvckenvan
den Heere van Santcs en anders die voirfz Raide, die magcn van

gra-
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gracie wegen, 't lyf gegevcn, om dairmcde te mogen docn hoereii

vryen wille. Gedaen up ten dach en jaere voirfz by den Heerevau

Santesy Heercn Gcryt van Zyl, W'tllem de Bajicrt van Schagcn^

Claes van 'Diepenburch ^ Meylter Tieter Beoejtenzweene , Boudyn

van ZweteUi Goidfcalc Oem en Jan vdn der Mye.

Geextraheert uit het tweede Memoriaalb. van Rofe, gequoti.A. zJo.fol 200.

X X.

O C T RO O I mn den Hage otH een p^^eesknmer te mogen

Jiellcn en Schepenen te kiefen.

PHILIPS bi der gracienGoids HertogevanBoufgoingnen, van

Lothringen, van Brabant en van Limborch, Grave van Vlaende- 145T,
ren> van Artois, van Bourgoengnen, Palatyn van Ilenegouwen,
van Hollanr, van Zeelant en van Namen, Marcgrave des Heili-

gen Rycx, Heere van Vricflant, van Salins, van Mechelen; Doen
cond alien luden, hoe dat wy om gonfte en liefde, die wy hebben
en dragcn tot onlen Dorpe van den HagCt en dat zy ons en onfen

\'oirvaderen zaliger gedachten altyts truwelicken gedient hebben,
en hopcn datzy of God wille noch doen lullen, zonderlinge mede
dat zy hunluden goetvvillich gemaed: hebben mitten anderen onfen
Steden ons onfe bede vanthien jierenjdienutot SinteJansmiiTe mid-
zomers ingaen fal te confenteren ; En op dat onfe voirfz Dorpe
te bet en eerlike geregiert wefen mach, den felven onfen Dorpe
van den Hdge in HoUant geconfenteert en macht gegeven hebben,
confenteren en machtigen mit defen onfen brieve, dat voirtaen on-
fe Scout en Gerechte van der Hage-> die nu zyn of namaels wefen
mogen, zullen vervoichden en regieren of doen regieren by vier

eerbaire en ryke Mannen alle Weeskinderen en anderen jongen
buyrluyden vuter Hage, die niet tot hoeren jaeren gecommen en
7Aillen wezen of jaerich en mondich zyn^ en hun fo qualiken en
onnutteiiken regieren en wech brengen hoir goct dat noid zy hun-
luden te vervoichden , die welke onfen voirlz Scout , Gerechte of
die gheene by hunluden gefet v. efende, den voirfz kinderen cnhue-
ren goeden te regieren, zullen goede rekeninge en btwys dair of
docn voir hoeren naiflen vrienden en magen, gelyck men dat doet

in eenigen onfen Steden van HoUant thien jairen lang gedurende,
en dair en teynden nae onfen wederfeggen ; Ende voirt meer heb-

ben oec geconfentetrt en gemachticht, confenteren en machtigen
mit defen onfen brieve, dat onfen getiuwen Stedehouder en Radfe

van Ilollant eens kiefen fullen twee en dertich notable perfoonen

buyrluden in onfen voirfz Dorpe van den Hage., die den tyt van

defen tegenvvoirdiger bcde gedurende en dair en teyden nae onfen

wederfeggen, alle jairen op finteKatreinen avont opDorps-huysvan
der Hage vcrgadercn en daer bliven fullen alfo verre als zy in den
Hage, of op een mile ommegaens zyn , nootzaken vuytgefcit,

opdieboetcdiedair gehreckich in wacren van drie pondenJIollants,

d'ecn helft tot onfen proiiyte en d'andcre helft ten proffyte vanon-
// T>eel. ^ ^ 3 icn
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fen voirfz Dorpe van den Hagc •> Ende die twee en dertich zullen

dair kicfcn, eer ry fcheidcn vuten huyfe by der meelten Itemmcn
vierthien perloonen, daiv vuyt onfe voirfz Stedehouder en Radc,
die nu zyn of namaels vvefen fullen of onfcn JJailliu aldair in der

tyt wefende by hiieren bcvele kiefen fullen zevcn perfoonen nair

Hueren goetdunken en die eeden des anderen dages op finte Ka-
tliiinendach om Scepenen te Mcfen dat navolgende jair, Behoude-
lic dat die Scepenen zullen zyn gegoet tot hondert nobelcn of dair-

enboven , en by alfo dat eenich van den zelven Scepenen llorven

binnen 'sjaers, fullen dan binnen achte dagen na der doot de voirn.-

twee en dertich perfoonen vergaderen en twee perfoonen als boven
kiefen en dair offal onfen getruwen Stedehouder ende Rade voirn:,

den voirn; onfen Bailliu by hueren bevelen kiefen en eeden Scepe-
nen een in des felves doods ftede, ende indien eenich van den twee
en dertich perfoonen oic oflivich worde, zo zullen in de ftede

van des dooden die een en dertich of alfo vele als er dair bliven

fal, kiefen en Itellen eenen anderen om 't getal altoes vol te hou-
den, ende alfo voirt van jaire te jaire ingaende op finte Katheri-

k nen avont naiftcommende en gedurende den felven tyt van tienjai-

ren achter een volgende , ende dair en teynden na onfen wederfeg-

gen , welke Scepenen aldus gekoren zullen mogen 't voirfz Scepen-
dom vry anvaerden en gebruycken zonder begryp van yemande,
Behoudelicken die Privilegien van onfen voirfz Dorpe van den Hu-
ge in alien anderen punten in hoire machten en \\airden te bliven

zonder by defe onfe gracie yet gequetft te vvefen. In oirconde de-
fen brieve hebben wy onfen zegel hier an doen hangen , Gegeven
op ten XVI

I J eft, dach in Mairte in 't jair ons Heeren.duyfent vier-

hondert een ende vyftich nae den loip ons Hoofs van Hollant.

Op deflyke ftont > By mynen Heere den Hertoge ter reJacye des

Heeren van Lannqy Stedehouder Generael , den Heere van Ternatit

Jehan de G^ueelduc en Meeller Francois van Gendy Commiffariflen
daer toe geordineert en den advife van den Rade van Hollant.

was getekent

N. O P Y N.

Gecopie(^-t jia den originelen francynen brief.

«

XXI.

P^erhod van panperen , huge mejfen en andere verbodene wa-
penen , als medc van Livery te dragen in den Hage.

*45'o- PHILIPS &c. Onfen eerflen Deurwaerder &c. Alfoewy en-
de onfe getruwe Stedehouder en Raide onfer Lande van Hollant,
Zeelant ende Vrieflarit in onlen naeme om die onderfaeten derzel-
ver onfer Lande binnen Steden en dair buyten, in ruite en in vre-
de te houden ende te voeden, ende by fulken voege te beletren
ende te benemen veele vergaderingen , gefchillen ende vechtelic-

ken.
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ken, die welcke dicwyl gebeurt en gcfchiet fyn voir defen tyt, en-

^e byfonder nog wederomme van nieuws mit onfen openenbrievcn

van Mnndamente ende by onfen Deurvvaerder openbaerlicken in

de Prochie kerken van den Hage ondcr die Hoochmiire hadden

doen verkundigen, gebieden en verbieden, dat niemant van onfen

onderfaeten, wyeofvanwat flate hy wair, eenige panficis, o[ lan-

tremeiren of andere verbodene vvapenen dragcn en i6nden,het wair

by dage of by nachte, ende dat die geene die dezelve tot hicr toe

gedragen hadden, die of leggen fouden, ende dat op tie boete van

thien onfen ponden en dair toe dat panfier, lange mes ot andcrfulk

verboden wapen tegens ons te verbueren , foe mcenigvverf dat ge-

buerde, ende foe wye dairmede by nachte bevonden worde, dat

dat wel^n foude op dubbelde boete te verbeuren , welke boete wy
ernltelicken bevolen hebben onfen Bailju van den Hage den over-

trederen en overhoorige onfer geboden of te nemen fonder iemant

des aen te fien, ofte verdragen, oick wye hy wair; onfe Officieren

enDieneren dairinne vuytgefondertwefende,e]ck indenfynen en fyn

Officie excercerende ende bedienende elks na fynen ftaet als dat

behoirt; Ende hadden voirder mit den felven onfen brieve en op
gelyken peynen ende verbuernilTen doen bevelen en gebieden alien

onfen onderfaeten, luyden van ftate en gewoenlyken zynde tab-

baerden, heuyken of coevelen van lyvreyen te geven, als dat nye-

mand wye of van wat Hate hy fy, yemande eenige tabbaerden,

huycken of koevelen van cledyng en livryen geven en foude voir-

der dat fyn propre broodige familien en huysgefinnen ; ende hoewel
dattet lantmair en kerkmair is dat ub een fonnendach leltledenon-

le voirfz. geboden ende bevelen aldus openbairlicken is gedaen ende
verkundigt geweeft fyn, foe dat nyemand binnen onfe "Dorpe en

'Heerlykhcyt van den Hage wefende of fyn woenftede houdende
eenige onfcult bibrengende of allegeren en mach ; Defen niet te-

genflaende foe is waerachtich en openbair, als dat eenige perfoo-

nen binnen den Hage als dat fchynt mit rechte een wijle en in ver-

fmadenilTe onfer gebode ende bevele overhorig geweefl fyn, en
panciers en lange melfen gedragen hebben, en nog dagelicx

dragen ; ende want onfe meyninge en wille niet en is aldusdanige

rebelligheyt te gehengen, mair daerinne te voorfien in fuJker voe-

gen, dat onfe gebode en bevele geacht en onderhouden ^vor-

denj SOE E S T, dat wy U dair over ontbieden en bevelen

mit fonderlinge ernfle , als dat gy terltond mit defen onfen brieve

in den Prochiekerke van den Hage voirn: en anders wair dat dient,

openbairlicken verkundicht en gebiedt eenen yegelicken van onfen

onderfaeten voirn. voirtaen geen panfiers , lange mcffen ofandere ver-

boden vvapenen te dragen by dage ofte by nachte optic pcynevange-
bannen te wcfen den tyt van thien jaarenlang vuyt onfen Lande van
Hollant , Zeelant en Vrieilant , foe wye dairenboven die contrarie

deden, ende dat up fyn lyf; ende nochtans foe willenwy, dat onfe
Bailju van den Hage die overhorige die voirfz boete ofneme fon-

der yemant des te verdragen , ende dat nyemant eenige cledinge

ofte livreye en drage nog en geve dan fyn broodige huysgefmne op
ten peyne van thien onfer ponden ende die cleyderen te verbeu-

ren , en van defen cnfen geboden en bevelen foe willen en beve-

len
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Icn vvy alle Wairden en Wairdinnen, die herbcrge en gallcryen

houden in den Ilage , als dat clc /yn galten bier van waiiichou-

M en ende onfe gebode bcteykenen op tie peyne van grooteliks

dair over gccorrigeert te weien geduyrende, want anders dairinne

by ons voirzien wefen fal onfes voirfz Hade , certyfficerende ^>ic.

Ende dus te oirconde onle Signet hier op gedrud op ten xiiij

dach van Mairte Anno XlIIJc. L VIIJ- fecimdnm curfitm Curia.

Geextraheert uit het Memoriaelboek van Sentcntien van den Hove, ge-

quoteert Y. fol. 137 verfo. en 138.

X X n.

ORDONNANTIE op de TVyntappers in den Hage.

Die Raide myns gcnadichs Heeren 'sHertogen van Bourgon-

gie en van Brabant, geordineert in fynen Lande van Hollant, re-

lidentie houdende in den Hage, hebben geordineert en bevolen,

en ordineren en bevelen van deflelves myns genadichs Heeren
wegen , als dat van nu voirtan alle Taverniers en Wyntappers in

den Hage den Rynfchen wyntappen en vercoopen fullen om fes

grooten den ftoop en den wyn van Poytau om drie en eenen hal-

ven grooten den Hoop en niet hooger op de boete van ....
myns genadichs Heeren ponden, te verbeuren, foe wye tot eeni-

ger tyt die contrarie dede en de voirfz wynen tot hoogeren pryfe

verkogte en tapte ; Ende indien dattet bevonden werde tot eeni-

ger tyt , dat die Rynfche wynen ofte wynen van Poitau hoeren prys

van fes grooten en drie en eenen halven grooten niet wairdich eri

wairen, foe fullen dan die felve Avynen tot minderen en lageren

pryfe gefet en bevolen worden te tappen. Ende voirt ordinerende en
bevelende,als dat nyemant die Rynfche wynen en corrompere ofen
pleynge mit wynen van Poitau of anders, noch oick dat nyemant
voirtan in fynen huyfe ofte kelders tweerehande wynen als Ryn-
fche wynen en wynen van Poitau en brenge , noch en tappe op tie

boete van drie der voirfz ponden en der verbuernifle van fynre

nceringe een jair lanck geduyrende; welke Ordinantie voirfz die

Raide myns genadichs Heeren bevolen hel)ben en bevelen den
Bailliu van den Hage tc vercundigen en te openbaeren overal

in den Hage en voirt ter execuiic tc leggen als dat behoeren ende
tot aire tyt des gebueren fal. Aftum den \6. November veertien

hondert tv\ ee en zedig Prefentibus Trejlongue^ Eycke, Michielsy

Wyngaerden , Mye , Lottiufz. , Z'-Ji'eeteu , Rtiychrock , Raidlluden van

Hollant, dair ic mede by was,

(was getckent)

J. BOSSAIRT.

Geextraheert uit het fesde Memoriaelb van J. Bqlfaert, f,l 294. wr/o.

Aan-
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Aanmerkingc,

Aanmerkelyk is 't , dat alhoewel dc Wyntap is cen ambagt en neeringe bc-

hoorcnde onder hec Burgerlyk bewind en opzigt van de Magiflraat van den

Hage , cgter de Ordonnantien en Keuren daarop by de Raaden van den Ho\e
Provinciaal niet alleen wierden gemaakt , maar ook zelfs de prys der Wynen

,

die binnen den Hage by de Tappers , I lerbergiers en Wynkoopers wierden ge-

tapt
,
gefleten en verkogt , door dezelve Raaden wierd gezet , na dat ze de

wynen geproefc en na bevindinge gewaardeerc hadden. Hoe dczc proevinge

en zettinge gefchiedde , is uic de volgende Regiftratie ( te vinden in 't zefde Me-
moriaalb. van J. Boflairt fol. 5$. ) te zien.

„ Den Hove van Hollant is kenlicken , hoe dat in den haerden vorfte gele-

„ den, P/rfcr Pofrfr ecn deel wynen van Dordrecht in denHage gcbracht hadde;

„ Ende is gebuert , dat defe zelver Vieter , om te volcommen en nae te voigen

„ die Ordonnancie '."an den Hove , zynen voirfz wyn te doen proeuven en faeyen

>> gegevenheefteenigevandeHeeren vaiTdenHove, toten felven feggende, dat

„ hy boven te Ho\e in die Raidcamer geweefh hadde , meynende die geniegnc Hee-

,, renvan den Rade aldair te vinden ende zynen wyn tedoen faeyen, maer dat die

,, zelve niet vergadert en waren, en alzoe die zelve Pieter begerendc en vra-

,, gende was die Heeren van den Rade, die zynen voirfz wyn geproeft en ge-

„ iaeyt hadden, a!s Heer Lodemyc van Trcjlongen, Dire van Zvaeeten en ^an

„ Riiychrock , hoe hy zynen voirfz wyn tappen en vercoopen foude ; dairop de

„ voirfz Heeren toten zelven F'letcr zeyden , hoe dat zy in cleynen getale wa-

„ ren, mair geven him oirloff en "confent fynen voirfz wyn te ontfteken en te

,, tappen o]i iulken prys en gelde, als hy des andercn dages dairaen by den ge-

,, meenen Heeren van den Rade gezet en getaiixeert wefen foude ; Om 't

„ welke alfoe te gefchien , zy den voirfz Pieter bevalen zynen wyn des voirfz

„ anderen dages dairan te doen faeyen en proeven den voirfz gemeenen Hee-

„ ren in die voirfz. Raidcamer, ende dat warachtich is, dat de voirf . Pieter

„ des zelven anderen dages gecommen is en zynen voirfz wyn den Heeren te

„ proeuven en te faeyen gegeven heeft , die welke den zelven wyn gefaeyt en

J, aeneedt van P/cferPcffcr genomenhebben, wat him die aem gecofl; hadde
,
ge-

j, zet en den voirfz Pieter bevolen hebben te tappen voir vyf en eenen halven

,, grooten Vlaamfch en hooger niet , op tie verbuernillen der peynen dairop

„ gezet; Behoudelicken altyt dat navolgende der Ordinancien van den voirfz

„ Hove , indien de voirf/i Pieter Potter zynen voirfz wyn tot fulken pryfe niet

„ en hadde w'illen tappen , dat hy den felven wyn in groots vuyt den Hage
„ hadde mogen vercoopen den geenen dien him gelieft hadde. Actum xj.

„ dach in Aprili anno x 1 1 1 j c. l v 1 1 j. Prefentibus Trejlongen , AJJendelft , Ey-

„ ke^ Michieh , Mye , Zweeten en Ruychrok.

„ Op ten xixen. dach van Julio anno LVII
J. (1458.) foe is bevolen by

,, den Hove vm\ Hollant en wtgeroupen, dat niemant op tie boeten van thien

,, pont Hollantfch geen rootwyn verkoepen en moet dan by Ordinancie en den

„ pryfe geftelt te wefen van den felven Hove. Prefentibus Trejlonge, AJJen-

delft , Cats . Michieh , Ruychrok en Zivieten.»

„ Daerop is geordineert Dire Jan Broerfz , Steyii FaJke , enz. hoer wyn te ver-

„ coopen vocr vier grooten de ftoop. Aftum xxj en. dach in Julio anno
,. xnijc. Lviij.

In den jaare veertien honderd zeven en veertig gold een ftoop wyn vier groo-
ten. Dog deze prys wierd by zommige nog te hoog geagt , waardoor grooc
ongenoege ontflond, zulks dat twee pcrfoonen gingcn ten huifcn van twee
Wynkoopers, woonende alhier op de Plaats, om dezelve te llaan, ler oorzaake
dat zy hunnen wyn hadden doen uitroepen en verkoopen voor vier grooten de
ftoop. Hierover wierden ze niet door den Bailliu van den Hage, maar door
den Prociirear Generaal gea<Slioneert en aangcklaagt , dog op hunne overgitce

//. T)ec/. R r by



322 PRIVILEGIEN, OCTROYEN, enz.

by hec Uoi infubmijjie ontfangen: Wy zullen de woorden van de a6te hier

byvoegen.

„ Op den xxvij en. dach van Decembri anno X 1 1 1 Jc. X LV I J. foe ge-

loefde ende zekerde aen handen myns Heeren des Prclidcnts en den Rade

,

liobbe de Maetfelaer rechts te plegen ende al te dulden en te dogen, dathim

by den Prefident en Rade overgewyfb fal worden him gehoort, roerende der

,. beclachtcn die him de Procureur-Generael ons genadichs Heeren aanzeggen-

de is van dat hy mit Adriaen Kerjlanfz , en andere onlancx geleden geweeft is

in die huyfen van Jan van Beveren en van Jan Gerytfz, aen die Plaerfe, cm
„ die te llaen , oni dat zy hoeren ivyn hadden doen vuytroepen en vercoopen voir vicr groo-

„ ten den Jtoop , &c. Ende die heefc dezelve Robbe geloeft te volcomen op tie

„ peync van fynen lyve en goede. Aftum utfupra by den Prefident, TJJclJleyn,

„ Zyly Cats, iViJfekerke, Potter. Geregiflreert in het eerfte Meraoriaalb. van

„ Jacob Boiraerc, gequoteert G, i. loco fol 40. verfo.

Dit en diergelyke voorvallen , dewelke dagelyks ter dier oorzaake alhier ge-

beurden ,
gaven gelegentheid , dat de Heeren Raaden van den Hove eenen vaf-

ten prys itelden op de wynen na bevindinge van derzelver waarde , denwel-

ken zy dan deden aHcondigen. En op dat alles in 't vervolg ordentelyk zoude

werden behandelt , maakten de voorfz Raaden de voorenftaande Ordonnantie

,

waarvan zy de onderhoudinge en bekeuringe , mitsgaders de invorderinge der

boeten tegens de overtreders daarby geflelt , den Bailiiu van den Hage aanbevo-

]en.

Uit de geringheid der bovengemelde pryfen kan men ligtelyk afnemen , dat

'er te dier tyde nog geen impo'ft op den wyn alhier is geweeft. Want Hercog
jielbiccbt van Beyerenhd-d by zynen brieve van den derden Januarii dertien hon-

derd zeven en negentig na den Joope van den Hove ( hiervooren te vinden No.
VIII.) den Buuren van den Hage gegeven , dat zy hunne neeringe van den

wyntap vry , gelyk zy dien altyd hadden gedaan , zouden doen , zonder daarop

eenig geld of belaftinge te zetten, dezelve te verpagten, verkoopen of iemand
in 't byzonder aan te beveelen; ten waare , zegt hy , dat ivy onfer gemeenre Jieden,

liulcn en onderzaatcn hulpe hehoefden , die men mn den bejlen orber iville op die Wyntap , Biertap of

andere neeringe fetten fouden. Welke claufule of uitzonderinge aanleidinge gaf , dac

de Regeerders van den Hage in den jaare 1483., wanneerze door verfcheide

oorzaaken (breeder vermelt in 't Oftrooi hierna gedrukt onder Num. xxvi.

)

zodanig waren uitgeput, bezwaart en verarmt, dat het hen onmogelyk was
larger hun aandeel in 'sGraafs beeden, fchoten en andere ongelden te konnen
opbrcngen , en wel wetende , dat zy noch de gemeynte van den Hage gcenrehande ac-

cys of ongelt fetten en mogen op eenigerhande goide , victalie
, fpife of drank , ten fi hi den

Cracf en fynen Rade, zig vervoegden aan Aartshertog Maximiliaan van Oojlenryky

en van den zelven verzogten zekercn accys te mogen flellen op de Wynenen
bieren , die in den Hage en Haag-Ambagt gedronken

,
getapt en gefleten wor-

den. Maximiliaan zig in zeer zwaare oorlogen tegens Vrankryk ingewikkelt , en
groot gebrek aan geld hebbende , zoo dat hy zyne Landen en ingezetenen met
fchattingc op fchattinge bezwaarde , was niet ti aag in 't bewilligen van 't voorfz

verzoek. Hy gaf mitsdien by brieve van den vierden Fcbruarii veertien honderc
vier en tagtig aan gemelde Regeerders daartoe een ampel en breed Otlrooi (zie

Num. XXVII.) ; Dog egter niet voor altoos , maar tot zyn wederzeggen. En
dit is de eerftel.belaflinge die alhier op wyn en biergelegt is geworden.
Van oiids hadden de Regeerders , die niet te nemen noch en hcffcn mogten eenige

accyfen of rccht up den drank en andere leeftucht , die men in den Hage difpcnfeert , zoo
zy by hunne Requeftc, in den jaare vecrtienhonderd een en tagtig aan den meer-
gemelden Vorfl en Vrouwe Maria overgelevert , fprecken , de gewoonte om de
quote of 't aandeel , waarop den Hage in 'sGraaven beden en andere gemeene
Lands laften , die by de Staaten van den Landen den Graaven wierden ingewilligt

,

was aangeflagen , van hunne burgeren en inwoondercn te vorderen by wege van
Hooft-of Familie-geld , waartoe zy eenen omflag deden, in welken een icderna

maate van zynen ftaat of na dat hy gegocd was, wierde getaxeerc. Maar, ver-

mits
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inits den Hage door de geduurige oorlogen , die eerfl Hertog Cmel van Bour-

gondie, en daarna Eertshertog Maximillaan voerde; door den duuren tyd als een

gevolg van den oorlog,* door den tweefpak of partyfchap der Hoekfchen en

Cabeljauwfchen , waarin die van den Hage geen gering deel hadden ; door het

verloup van de Draperye , die alhier in eenen zoo bloeyenden fland was als in

eenige andere Stad van Holland ; en door andere diergelyke oorzaaken meer,

te lang alhier op te haalen, nu Lot zulken erbermelyken flaat was gebragt, zoo

konde de Magiftraat het voorgemelde middel niet langer in 't werk ftellen : te

min , nad'ien de Hvee deekn van de iimoonderen vry en exempt zvareti in de -uowfz. con-

tributie en ktalinge , en bet furplus , het derde uytwakende, waren meejiendecl en wcl tot

veertkn hondert perfooncn , anne luyden , op de bede en admoejje levende , en daerby niet

machtichmde voorjz omflagen lets te kunnen geven; -wclk laatil getal in den jaare 1484.

tot over de twee en twintig hondert perjouncn ixas acengegroeyt ; Bebalven dat 'er wel twee

hondert waren die eenfchot pond, d'andere ccn ha'f, de derde een quart, elks naadvenant,

die eenen grootc in de ixierclt niet en hadden, Zulks dat 'er niet boven de tzeventig of

tagtig gevonden ixierden , die in den omjlag gelden en contribucren konden. Men ^'oege

nog daarby de moeyelykheid , om niet alleen een evenmaatige begrootinge op

ieder hoofd te vinden , maar ook om die te konnen heffen
,
gcmcrkt een yge-

lyk zig tragte van dien laft te ontdoen , onder voorwendzel , datze of vry en

exempt waren , of daue te hoog na maate hiinner flaat of goederen aangella-

gen waren

;

Aanmerkelyk is ten dezen opzigte zekere Ordonnantie, die wy geregiftreert

vinden in 't eerfle Memoriaalboek van Mr. Aarnoult Sandelin , Griffier van den

Hovefol. 129. verfo. Waaruit te zien is, op wat wyze men alhier in vroege

tyden het aandeel , 't geen den Hage gehouden was te draagen in de gemeene

laften van den oorlog, plagt te heffen en in te vorderen by wyze (gelyk we
reets hiervooren hebben gezegt) van een Hooftgeld, 't welk weekelyks by de

burgers en ingezetenen na ieders ftaat en gelegentheid moefl werden opgebragt.

En om 't zelve des te beter te begrypen , hebben wy niet ondienflig geoordeelt

,

deze Ordonnantie, zoo alfze by 't Hof, zonder welkers toefi:emminge en goed-

keuringe geene belaflinge by de Regeerders van den Hage ter dien tyde mogte
werden ingevoert, is geapprobeert , woordelyk alhier by te voegen.

„ Op ten dach van huyden , foe is by den Hove van Hollant d'Ordonnan-

j, tie en 't concept gemaicl by den Bailliu , Schout , Gerechte , Vroetfchap en

„ gemeen Biiyren van den Hage , omme te vervallen en op te brengen de pen-

„ ningen van den jegenwoordigen laften van den oerloge voor heurluyder por-

„ tie, in date den xxviij. dach van dezen tegenwoordige maent gecreven en

„ onderteykent by de hant van henren Clerk, hiernae van woorde le woorde

„ volgende:

„ ORDONNANTIE en Concept gemaia by den Bailliu, Schout, Ge-

,, rechte , Vroetfchap en gemeen Buyren van den Haige , om te verval'en en

„ op te brengen die penningen van de jegenwoirdige laften van den oirloge voof

,, heurluyder portie.

„ In den eerilen, foe is'er geconcipieert en geconfenteert , dat mengade-

„ ren fal een redelyk weekgelt, te weten, die meefle op thicn fluyvers en foe

,, vDert, defcenderende van fluyver totftuyver, tot eenen oert fluyver toe,

,, elcx na quantiteyt van fyne goeden, en dat ter difcretie van den Gerechte

„ en die fes goede Mannen , die daer toe eendrachtelicken gecofen fullen wor-

„ den ,
geduerende tot wederfeggcn van den gemeen Buyren en niet langer.

„ Item dat die voorfz. van den Gerechte, Vroetfchap en geifieen Buyren

„ van den Hage kiefen fullen fes goede Mannen , die 't voerfz Weekgelt fetten

„ en den ontfang dairof hebben fullen , mitsgaders oick van den Excys , die

J, binnen een jacr incomen fal, ingaende den eerflen dach Julii leflleden, wair-

,, of oick die Treforier* kenniffe dragen fullen, om dairof rekeninge, bewys

5, en rcliqua te doen na oude gewoente.

„ Item dat die voirfz fes goede Mannen alfoe by henlieden gecoefen
,
ge-

//. T>eel, R r X ,, houdea
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„ houden fallen wefcn dien lafl te aenvacrden fonder eenige contradiftie op te

„ peyne van bonder: Philips gulden, te gaen to: proufFyte van den Ilage.

„ Item dat de voirfz fes perfoonen fullen mogen ordineren 't Scotbouck van

„ den llage mit I laechambochc aen achten ofte aen feflen, meer of min, foe

„ henluyden dat goec dimcken fal , om 't Weekgelt te ontfangen; Ende fullen

,, mogcn ordonneren in elck quartier een, die 't Weekgelt elk in 't zyn inga-

„ deren fa! , 't welk die geene daer toe geordonneert wefende alfoe gehouden

„ wort te doen , zonder wederfeggen , op te peyne van twintich Philips gulden

„ ten behoef ais vooren , en die penningen te leveren in handen van de voirfz

,, fes perfoonen, en dit voer acht dagen allecn, en daerna een ander, die ais

,, dan geordonneert fal worden ; des fullen die voerlz fes perfoenen felver die

,, eerfte reyfe 't voerfz Weekgelt ingaderen.

„ Item dat die voerfz fes perfoenen geen Salarys of wedden tercaufe voerfz

„ hebben en fulfen , dan alleen die gewoenlicke wedden , die men jairlycx ge-

„ vende es van den excyfe op te fchryven.

„ Item dat die voerfz fes perfoenen geen gelt uytgeven en fullen dan alleen

„ tot behouf van den oirloge, op peyne van anderwerve te geven uyt heur

5, eygen goeden , ten waere dattet henluyden by Scout , Gerechte en gemeenc

,, Buyren geordonneert worde.

„ Item wel verflaende en behouden , datfe van dezelve penningen betalen

„ fullen Ifan Splinter, Jacob Stalpert en Mr. Dirk Hoichjhaet , xzn heure geleende

,, penningen, nae uytwyfen der belofte, die henluyden gedaenis, en voirts

,, alfulke vyfhondert ende feven en feventich Rynfche gulden, die gegaen

,, fyn in betalinge van der bede, dairvoeren Schout en Gerechte heure ej'gene

„ obligatie gegeven hebben , alfoe verre ais die penningen comende van den

5, quartier-jaere excys, dat Jacob Smit gehat heeft, 't felve niet flrekken en mo-
,, gen , behoudelicken indien dat dair yet over ware van dien penningen , dat

„ 't felve oick geemployeert fal wefen , ais boven.

„ Item dat die voirfz fes perfoenen hebben fullen volcomen macht vuyt te

» geven tot profyte van den Hage totter fomme toe \'an vyftich gulden die

>) welke dairof rekeninge gedaen , henluyden gepaffeert fal worden mitte pen-
)) ningen van den oirloge.

}, Item noch foe fullen die voirfz fes perfoenen gehouden welen den ge-
» meen Buyren te verthoenen , hoeveel dattet voirfz Weekgelt bedragen fal.

j> Aldus ondergefcreven. Aldus geacQordeert en gellotcn op ten acht entwin-
» tichflen dach van Julio anno vyftien hondert feventien.

}> In kennilTe van my
„ Was getekent, P. VUYTWYCK.

>> Geapprobeert en approbeert 't zelve Hof mitsdefen, om 't felve ter exe-
j> cutie geleyt te werdcn na fyne vorme en inhoude , authoriferende 't felve

„ Hof den voirfz Bailliu , Schout en Gerechte en de fes perfoonen by den fel-

,> ven Bailju, Schout, Gerechte, Vroetfchap en gemeen Buyren voirfz gecoe-
>, ren, 't felfde te executeren en den onwillige dair toe te bedvvingen en conflrin-

» gen by alle behoirlyke wegen van doene. Gedaen tot Delft den negen en
„ twintichften Julii XVc. XVIJ. Prefent Prefident , rgihmnde , Duvenvoircky

), Loo
, Jafperfz en Sasbout.

Alle deze voorverhaalde onheilen en moeyelykheden noodzaakten dan ,
gelyk

reets gezegt is , de Magiftraat van den Hage , dat zy in den gemelden jaare

1484. een bequaamer middel uitdagte, 't welk om de geh kniacigheid , ver-
mits de armen zoo wel ais de ryke, de vreemdelingen zoo wel ais de inwoonde-
ren, die laden moeten ondergaan, ook in laatere tyden niet alleen hier in den
Hage en in andere Steden en plaatzen van Holland , n»aar ook by den Souvrain
ais een gereet en gemeen middel in train is gebragt ; dog cgter met dat onder-
ichcid

, dat die van den Hage ( daarvan wy nu alicen fpreeken
.
) fchoon zy

bevveerden
, tot hct zcttcncn verhoogen van'impoll op fpys en drank geregtigc

te
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te vvezen iiit kragte van hecPrivilegic van Hertog TVUlcm van Beyeren van den

zefdcn Novemb. 1407., by 'twelke aan hen onder andere poin^lenzyn vergunc

alle nutfchappen, profyten en renten, die comen, vervalkn en verfchynen zouclcn mogcn

van den Excyfe, telkens na het eindigen van de vcrgiinde jaaren , en wel inzon-

derheid by het opkomen van nieuwe bezwaarnilTen , warier Oftroy of wel con-

tinuatie van dien moeflen erlangen, 't geen zy, zoo ze te kennen gaven , al-

leen deden tot voorkominge van alle moeyelykheden en tegenflrevingcn , die

hen des wegen mogten ontmoeten. En dit wierd daarna des te noodzaakely-

ker vermits Keizer Karel tot wegneminge van dcze en diergelyke \'oor\venze-

len en tefFens tot weeringe van het misbruik by zommige Steden en Dorpen

daaruit ontftaande, u^el expreflelyk by Placaate van den agtften September vyf*

tien honderd agtien ( geregiflreert in 't eerfte Memoriaalb. Van A. Sandclin /o/.

239--341.) deede verbieden, „ dat geene Steden of Dorpen cenige cxcyfen

,
j zonden mogen opftellen , hoogen ofte laagen op wyn , bier , coorn , turf,

„ vifch of andere w^aeren ofcoopmanfchappen en goeden , hoedanig die zyn , dan

,, by Octroy ofexprejfe confente van ons. 't Welk dan de rede is, dat men onder de

weinige Voorregtbrieven van den Hage zoo menigvaldige Oftroyen van die

natuure vind , van welke wy flegts de voornaanifle en aanmerkelykfle hebben

opgegeven.

De laatfte a£le , die ons van dat zoort tot nog toe te vooren is gekomen , is

van den 24. Maart 1574., vi^aarby deStaatenvan Holland aan die van Hage ver-

gunnen confent en auftorifatie , om den impofl op wyn en bier te mogen ver-

hoogen. Wy zullen mitsdien de woorden van de gemelde ade alhier nog by

fchryven.

„ ALSO die Burgemeefteren en Regierders van den Hage den Staeten van

Holland vertoont hebben de zeer groote laflen en ondragelyke koften , die

dezelve Vlecke en 't Lichaam van den Hage gedragen heeft gehadt, zoo

van de Spaanfche foldaeten, als onlangs van verfcheide deiirtogten en ver-

toeven van de garnifoenen van den Grave vander Mark , Gouverneur over

Holland, die aldaer langen tyt gelegen hebben, dewelke uytten inkomften

van den Hage niet mogte vervallen ofte gevonden worden , byzonder mits

't afweezen van veele van de principaelfle en treffelykfte inwoonders aldaer

;

verfoekende mitsdien geadmitteert te fyn haer excys te mogen verhoogen en

verfwaeren ; S O O I S'T , dat dezelve Staeten de voornoemdc Burgemeef-

teren en Regierders van den Hage geaccordeert en geauthorifeert hebben

,

accordeeren en authoriferen mits defen , behoudens in alles en onvermindert

d'au6loriteit en geregtigheyt van den Coninglyke Majefleit onfen genadigen

„ Heere, by provifie te mogen heffen en lichten binnen den Hage, bo-

„ ven den ouden en gewoonlyken accys , van elk vat bier binnen den Lande

„ van Holland gebrouwen , nog drie grooten , en van elk vat bier biiyten 's

„ Lands gebrouwen , nog drie fluyvers,mitsgaders van elke (loop wyns Rynfche

,, en Spaanfche een grootgen, en van Franfche wyn cen oortgen, en 't felve

„ by heuren Colleft'eur te mogen doen innen en collefteren , zoo wel over de

„ Suppooflen van den Hove als ingezetenen van den Hage , niemandt uytge-

„ zondert , ter tyt en w^'len anders geordonneert zy. Mits dat defelve van den

„ Hage daer van gehouden worden te verantwoorden en te doene goalie reke-

„ ninge , bewys en reliqua , daer en alzoo 't behooren fal. Gedaen tot Leyden

„ den 26. 061:ob. 1572. En ter Ordonnantie van de Staeten, by my,

was getekent

,

P. BUYS.

„ ITEM omme te vervallen die groote laden en onkoflcn , foo ordinaris

,, als extraordinaris, die 't gemeene Land en 't Corpus van den Hage dagelycx

,, nootelyk te dragen en van doene heeft, daar toe voor als nog geen bcqua-

„ mer middel gevonden en es, om dezelve te vervallen ten minften quetfe,dan

5, mits 't opftellen van zekere excyfcn en impoften op ten vvynen en bicren

,

„ die alhier in den Hage onder 't gemeen volk gedifpenfecrt
,
getapt en gefie-

R r 3. ,\ ten

»
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ten fiilllen mogen werden , S O O I S 'T, dat die voorfz. Magiftraat van den

Hage by confenc en believen van de Rade neffens zyne Excellentie geuccor-

deerc en geconfenteert hcbbcn , blykcnde by de atlc daer van zynde in daio

den 13. Martii leftleden , wefende ondertekent A. GENIE TS. te mogen

collefteren zekere e^yfen en impoflen op ten wyncn en bieren , die men in

den Hage en Hage-ambocht flyten en difpenferen zai mogen ,• mits betalen-

de , te wctene van eiken vat biers binnen 's Lands gebrouwen , fes ftuyvers

totexcyfe, halve en vierendeelen na advenant, en van buytenlandfche bie-

„ ren van elk vat . . . lluivers , en tot impofl tot behoeve van 't gemeene

„ Lands zaeken agt ftuivers van 't vat , van de halve en vierendeelen mede na ad-

„ venant. Voorts van excys van elke ame Rynfche wyn , Malvefyen , Bailaer-

„ den, Romenyen, Afoyen en diergelyke heete wynen, vier Rynfche guldens,

„ en van de aeme van de Pitouwen , Pillietten en andere kleine Franfche wy-

„ nen twee Rynfche gulden by de aeme , en daer beneden alles daerna gere-

„ kent. A6tum den 24. dach in Maerte 1574. Stih Curia Hollandice.

Nil keeren wy weder tot ons voorig verhaal , daar wy eenigzints van waren

afgeweeken. Onder het klein getal der inwoonderen , waaruit den Hage op dicn

tyd beflond , waren
,
gelyk wy reets hier boven hebben aangemerkt , veele per-

foonen , die van alle laflen , 't zy van beden , fchoten en andere ongelden vry

en ontheven waren; Maer vermits die niet zeker, nog by eenige afte tot nog

toe waren uitgedrukt , en gevolgelyk dat 'er verfcheide andere van tyd tot tyd

zig daaronder voegden, die de Regeerders van den Hage vermeenden daar

onder niet te behooren , zoo rees 'er tuflchen deze en de Magiflraat deswegen

geduurig gefchil, want hoe meer bevryden dat 'er waren, hoe meer en zwaar-

der de lailen den verdcren ingezetenen drukten. Weshalven Hertog Cavely byge-

naamt de Stoiite , om deze twifl-appel cenmaal uit den weg te nemen , en teffens

daarontrenteenvafb reglement te ftellen, te raden wierd, aandievan den Hage
in den jaare veertienhonderd zeventig een 06lrooi te verleenen (te vinden on-

der Num. XX 1 1 J.) waarby hy dan tot ixiehvczen, zoo hy zegt, van zyne onder-

zaten van den Hage vcrklaart en ordonneert , dat alle ncer'mg en ambagt doende en andere

inv:oondei-s , van ixat Jlaat zy 00k zyn , nevens die van den Hage znuden contribueeren ,

dog dat daer van uytgezondert zoiiden wezen alle zyne Dicnaeren , Officieren en Huysgezin-

nen
,
gerekent hy den Efcroen van zynen huyfc ; zyne Stedehouders en Luyden van den Ra-

de, zyne SecrctariJJen , Advocaet , Procureur , ContreroUeur , en andere Officieren van

zyne Camere van den Rade in Holland , hun verblyf in den Hage houdende , als mede Z'}'ne

Rentmeefter van Noortholland , den Bailliii en Schoiit van den Hage, mitsgaders die Rid-

ders
, Jacobynen en andere Kerkelyke en Geejlelyke Luiden

,
geen neeringe , handteeringe

of ambagt doende , alzoo werreldlyke Luiden gewoon zyri te docn.

Maar wanneer door de geduurige afwezendheid der volgende Graaven de
zaaken by den Raade Provinciaal , aan welken nu byna het ganfch beftier zoo
van Politic als Juftitie over Holland , Zeeland en Vrieiland was aanbevolen ,

vermenigvuldigden , en dat dienvolgende daar door het getal der Officieren da-

gelyks toenam, in diervoege, dat al in den jaare veertienhonderd een en tagtig

de Procureurs pojtv.lanten en Bodens van de Camere van geiiwlden Raade , behalven nog
veele andere, alleen over de zejlig belicpen, die mede den zelven vrydom wilden

genieteni, veroorzaakte zulks wederom by die van den Hage nieiiwe klagte,

welke gebragt zynde aan Eerllhertog Maximiliaan en Vrouwe Maria , deden de-

zelve by het Oftroy, 't geen zy in den gemclden jaare aan die van den Hage
vergunden, daarop een nadcr en breeder dcclaratoir , inhoudende, „ dat in de

,, omfettingen en betalinge der voorft. beden, impofitienen andere laflen alleen

,, vry, qiiyt en exempt zouden gehouden werden alle hunne Dienaren, Officie-

„ ren en Hiiysgezinnen
,
gerekent by den Efcroen van hunne Huyzen , den

„ Stadthouder en Luyden van hunnen Rade Ordinariile en ExtraordinariiTe

,

„ hunnen Advocaet , Procureur en Gr/^er , twee van de Secretari[jen Ordinarijfey

„ vtcr Extraordinarlffen, alle Ridderen , Kerkelyke en Gecftelyke Luyden, Doc-

„ toren en Licentiaeten , zes van de Procureurs pollulanten in de voorfz. Camere,

„ zes Deurwaerdcrs of Exphi&iers ordinaris en vier van de Bodens aklaer , willendc

dat alle verdere Advocaeten, Procureurs, Boden en andere in de voorfz. iaften

en
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en omflagen zouden gelden. Ende op dat men daarontrent zeker zoude gaan

,

zoo maakten de Heeren Raaden van den Hove ter zelver tyd tufTchen die van
den Hage en de Suppooflen , enz. eene Ordonnantie , tot opfchrift voerende

,

Vryheyd voor de Suppoojlen en andcre gezegt desEfcroen, weike wy hierna onder Nuw.
XXIV. hebben gebragt, waartoe wy kortheids halve den goedganfligen Lczer

WA'zen.

En of wel nu by het meergemelde Oftrooi van Hertog Care! mn Bmirgondie

en de daarop gevolgde Ordonnantie van den Hove was vaitgeftelt , wat perzoo-

nen de voorfz. Vrydommen zouden genieten , en welke de behftingen zouden

onderhevig zyn , zoo hebben nogtans de volgende Graaven deze Voorregten
van tyd tot tyd verders uitgebreid , en daarmede nog verfcheide andere per-

zoonen beguniligt ; vermits de Graaven by het geven van hunne brieven van
Oftrooi telkens de magt aan hen behielden , om daarin te doen en te handelen

na Juin welgevallen : 't gcen wy zoo kort als doenlyk wat nader zullen tragten

aan te toonen.

Keizer Maximiliaan enzyne zoon Eertshertog Philips vanOoflenryk in den jaare

veertien honderd zeven en tagtig (hier na gedrakt onder Num. xxviij.') aan
die van den tlage wederoin een nieuw O6lrooi verleenende toe het heffen van
den impoft op wyn en bier, wilden en begeerden, ,, dat daer van vry en
>, exempt zouden wefen ( 't zy de woorden van het Oftrooi zelF, ) onfe Cancel-

j, lier de Heere van Champuans en andere Cancelliers van ons en onfe Naco-
j> melingen, die Luyden en Suppoeflen van onlenGroiten Raideen andere Of-

>> ficiers, gerekent by den Efcroys van onfen huyfe, onfe Stadhouder, Raiden

» en die van onfe Rekeninge Camere in den Haige , mitsgaders die Suppoef-

ti ten van onfen Hove van Hollant en van onfer voorfz. Rekeninge Camere,

„ die van der Ridderfcappe en Geefleiyke Lu^iden, woonende in den zelven

), Dorpe , in fulcken getale en in aldermanieren
,
gelyk zy geweefl en dairof

]t gebriiikt hebben fichtent 't opflellen van den voirfz. Excynfe tot nu toe.

Ook hadden dezelve Princen by eene voorgaande afte reets uytgezondert die

Edelen biniien den Hage refiderende en die onfe Dienaeren ( die men ) geploogen heeft tot

alien dachvairdm te befchryven.

Maar Keizer Karel, wanneer hy by zynen brief van den 21. Maart des jaars

vyftien honderd zeftien aan de Magiftraat van den I lage vergunde het verhoo-
gen van hunne Excynfen

,
ging nog veel verder. Hy ordonneerde wel expres-

fclyk, „ dat van den zelven Excyfe, foe out foe nieuw, vry, ontlafl: en exempt
» wefen en biyven zouden onfe Stadhouder, Prefident, die Luyden van onfen

), Raide ordinariflen en extraordinariffen , met den Griffier, den Ontfanger van
]i de Exploi6len , onfe Advocaet en Procureur met heure Subflituten , de vier

]i Secretariffen ordinaris en fes extraordinariffe , fefle Deurwaarders en feffe Bo-

)» den , die de Ahocaeten , en acht Procureurs , en die felve dewelke wy by an-

>, dere onfe opene Brieven van den date van huyden (zie Num. xxix. ) bynae-
M me en toenaeme verclaert hebben , en nair hcnluyden heure fuccefleurs in

>, ftaete, dtois fonfe declaratie of van onfen Stadthouder en Prefident voirfz., die Luy-
j, den van onfe Rekeninge , een Auditeur , een Clercq ordinaris , een Commif-
„ faris , een Deurwaerder , een Bode , den Onfanger van de Efpargne ende onfe

^

iy Rentmeeflers van Noirt - en Zuit - Hollant , onfe Regiiler-meefler en fyne

5, principale Clerq , en voirts die die binnen d'overfle bevank van onze Hiiyze of Ho-

„ ve in den Hage refidercn , en van den geenen die in het Nederhof refideren , al-

„ leenlyk onfe Offidcren , als den Houfilager , den Smit , den Timmerman

,

,> den Leydekker , den Controlleur van de wcrken , en dicrgelyke , ende anders

)i gecnc ; alle onfe Huysgcfmnen by den Efcroes van onfen Huyfe gerekent

;

i, Voirts die Priefiiers en andere Geefleiyke perfoonen , Docloren en Liccntiae-

,j ten , Baenre-Hceren en Ridderfcap in den Haige refiderende nair oude ge-

]) woente ; Oick de weduwen van de yoirnoemde vrye perfoonen , foe lange zy

), in weduwelyke flaete bly\'en fullen. En dezelve Keizer gelaftc daerom ook
by eenen tweeden en naderen brief ( onder Nwn. x x x. ) aangaande de voorge-
gemeide vrydommen

, „ zynen Stadhouder , Prefident en Luyden van zynen
,1 Raide en Rekeningen , zynen Bailliu , Schout , Bitrgcmeejleren en Schepenen
5, van den Hage en alien anderen zynen Ofiicieren en onderzaeten , dien dir

» aen-
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„ aengaen foude mogen , dat zy de voirfz. perfoonen en een yegelyk van dien

„ van zyne voirfz. Declaratic en van den effefte van dezen , foe voerfz. is

,

,, doen laeccn en gedogen rurtclyk en vredelyk genieten en gebriiyken , wmit

„ (zegthy) om alj'oc gelicft.

Hoe kragtig dit ilot en hoe fterk die bevel des Keizers zy, zoo zyn nogtans

wegens dczc voorregten en vrydommcn tuffchen de Magiflraat van den Hage
als klagers , *en verfciieide perzoonen , als beweerende Suppooilen , en mits dien

vry en ontheven te zyn van de voorfz belaftingen en impofiticn, menigvuldi-

ge gefchiilen en moeyelykheden van tyd tot tyd ontflaan. De rede daarvan

was , dat den Hage raeell a! en doorgaans , zelfs tot in de Troebeltydcn van

de jaaren 1572. -1578. beflaende uit armeen behoeftige burgers, of op zynbefl:

genomen , uyt goede en Jlechte luyden van ambachte of neeringe , die naaiiwelyks jets

hadden by te brengen tot betalinge van 's Haags lajlen , de Regeerders dierhalven ge-

nootzaakt waren zeer naauw opzigt te moeten nemen op de vermogende , 'c

geen dan de voorgemelde gefchiilen veroorzaakte. Dog wy zullen ons daar on-

trent niet verder inlaaten
,
gemerkt ons oogmerk eenig en alleen is , deze vooren-

flaande Aanmerkinge alhier hiflorifchewyze te plaatzen, op dat de Lezer uic

de aaneenfchakelinge der zaaken des te beter en klaarder begrip zoiide hebben

van verfcheide Aftens , die by ons in 't vervolg werden te berde gebragt.

XXIII.

OCTROOI, daf alle neering- en amhagt doende en ande.-

re inwoonders i nevens die van den Hage contribueren zullen,

nitgezondert die van des Graafs Huize^ en verdcre per^,

Jbonen aldaar gefpecificeert.

xi^-jo,
CHARLES, par la grace de T)i(u T>uc de Bourgongne &c.

Savoir faijons que nous ces chafes confiderees et fur icelles en ban aduiz

,
voulans et defirans en ce mecire bon ordre au bim et entretenement de

noz fubge^z au dit lieu de la hlaye avons ordonne et declare , et far

la teneurde ces prefejites, ordonnons , et declarons , que toutes etqiielz-

conques perfonnes i de quelque eflat ou condition quelles foyent faifeins

et exerfans meftitrs , et ouvrages wecanicqties oii marchandife et aul-

tres quelconques derhoiirans et qui cy apres dtmourront et rejideront

,

au di£i lieu de la Haye font et firont d'orejen avant contribuales avecq
ceux de la dite ville de la Haye , en tons les aydes , fubjides , et fubuentions

mifes et a meiire fus en notre dit pays de Hollandt , felon le taux et

portion d'lcelle ville et chafquun felon (on eflat , faculte et puyfjance ^

referuez et exceptez nos Seruiteurs et Officiers 'JDomeJlicques comptez
paries efcrois de notre Hoflel, noz Lteutenans, Confeilliers , Secrc

taires, Adiiocat ,Trocureur , Contrerolleur , et aufires Officiers ordi-

nares de nojlre Chambre de Confeil de Hollande, refidens au dit lieude

la haye et avecq nofire Rentmaifire de Noorthcllant , et noz Bailli

et Efcoutette du dit lieu de la Haye et aufjy les Chevalliers, Jacopins

et aultres perfonnes Ecclefiaflicques non fayfans et exerfans mefliers ,

marchandife , ne aultre ouvrai'^e mecanicque , qu: gens feculiers do'i-

buent et font accoufiume de faire &c.
'Donne en nofire Caflel de Hefdin le xxij. jour d'Aoufi fan de Gra-

ce mil quatre cens foixante dtx f^c.

In 't geheelgeregiflreert in 't Francyne Privilegie-boek van den Hage fohs xvj.

xvij. Re.

XXIV.
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XXIV.

ORDONNANTIE nopende den P^rydom der Suppoof-

tcn en andere gezeit de Efcrois.

Ordonnantie van den Hove van Holland, gemaekt tuflchcn die 1481.

van denHage, de SuppooJIen van den Hove^ Geejielyke ende Kerh-
lyke Luyden , die geen neeringe nog ambochte en doen , alfo IVaerely-

ke Luyden ge'woonlyk jyn te doen, roerende de Conrributien, Bee-

den, bubventien enOmmefettingen, diemen den Hecre ofte Prince

van den Lande willekeurt in den Hage; in welke Contiibutien

,

Beeden, &c. vry, quyt en exempt fuUen lyn alle de Dienaeren,
Officieren en Huyfgefin gerekent by den Efcrois van den Huyfe
van Maximiliaen en Vrouw Maria, fyne Huysvrouwe, Grave en
Gravinne van Holland &c. myn genadige Heere en Vrouwe, myn
Heere de Stadhouder, Raden ordinaris en extraordinaris van Hol-
lant, den Procureur, Advocaet, Jacopynen, Kerkelyke en Geeite-

lykeLuyden, Doftoren, Licentiaten, fes Procureurs poiluleeren-

de in de Kamere van Holland, fes Deurwaerders ofte Exploidiers

ordinaris, ContreroUeur, Officieren ordinaris van den Rade, den
Rentmeeller van NoorthoUand, vier Booden, mitsgaders den Bail-

liu en Sellout van den Hage , naer uytwyfen der brieven van Man-
damente, by de voornoemde Maximiliaen en Maria voornocmt
gegeven tot Antwerpen den eerilen October veerthien hondert
een en tagtig. Aldus gedaen in den Hage op den elfdendachinMar-
tis anno x 1 1 1 jc. l x x x j. Secundum ciirfum curia Hollandia , by myn
Heere den Stadhouder Generael, den Heere van Sevenbergen ,Gerrit
van Affendelft , "^r:. Jacob Ruyfeh , Thilips Ruycbrock van de WervCy
Mr. Cornells de Jonge, ^r. ffillemvan Berendrecht, Hendrik van
der Mye, en Tteter Janfz. Raetsluyden van Hollant,

Gedrukt agter het Berigt van den Hove , Bylaage F. pag. 1 1 1.

XXV.

Exccutorie van den Hove op het Mandament by Eerjihertog

Maximiliaan en P^rouwe Maria , aan die van den Ha^e ver-

leent , tegens den geene die onwillig zyn te voldoen de om-

Jlagen by de Magi/iraat op de hoofden der ingezetenenge/lelt;

met verklaringe wie van de omJJagen vry zullen zyn 5 en aan-

biedinge van ajjijientie in gevalle van oppojitie , enz.

ALSOE myne genadige Heere en Vrouwe van Ooflenryk, en 1481,
van Bourgondie , als Grave en Gravinne van Hollant , Zeelant , en
Vrieflant, den Hcrvc van Hollant by hoeren genaden openen brie-

ven van Mandamente vercregen by den Scepenen en Raide van den
Hage, gegeven in hoeren genaden Stede van Antwerpen den eerften
dach van October leitleden, den Hove van Holland gecommitteert

,

bevolen en gelafl, macht en auftoriteytg geven hebben, indien dat
//. Tieel. S s blykt
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blykt van de Privilegien en van der gebruyke van dien, aengaende

die contribucie a an dc bede, en daer van dat alle in \ lange in den

voorfz brieve van Mandamente mencye gcmaid is, dat in dien ge-

valle 't voorfz Hof alleenlyk vry, quyt en excempt in der betalinge

derzelver bede houden foude , te vveten alle hoere genade Diena-

rcn, Officieren enHuysgefinncngerekcnt by de Efcroen van hoeren

genaden Huyre, myn Heere den Stedehouder Generaal en dieLuy-

den van hoeren genaden Kade ordinaris en extraordinaris, denPro-
cureur, Advccaet en Griffier, twee Secretariflen ordinaris, vier

extraordinaris, alle Ridderen, Kerkelyke en Geeilelyke Luyden,
Do6toren en Licentiaten , fes van de Trocnreurs Tofftdanten in den
Camere van den Raide van den voirfz Hove^ I'es Deurwaerders of
Exploiters Ordinaris en vier Booden, alle dewelke dat omme
voorfz genaden Ileere en Vrouvve verclaeren en uillen dat quyt en
exempt bliven in die contributie van de felve ommefettinge, alfoe

lange als hoeren genaden dat believen fal. 't Voorfz Hof bevelende

datmen tot verfoucke van die voorfz van den Hage procederenzou-
.

de, omme ter executie te leggen die voorfz fettinge als nu gedaen,
als andere gelyke te doen in toecomcnde tvden, bedwingende of
docnde bedwingen ter betalinge en volcomminge van dien alleende

een yegelyk peribon niet begrepen in den voorfz. getale, hetfy Ad-
voeaeten, Procureurs , Booden ofte andere, a\ ederfeggende die

felve betalinge, realicken ende by feyten ende by alle andere we-
gen redelyc en betamelyc wefende, gelyk dat breeder en al in 't

lange blyken mach by de voorfz brieven van Mandamente ende de-

welke hierna van Avoorde te woorde geincorporeert en volgcnde is.

MAXIMILIAEN ende MARIE, by der gracie Goids
Hertogen van Oiltenryck , van Bourgongen , van Lothringen , van
Brabandt, van Limburch, van Luxenburch, ende van Ghelre, Grae-
ven van Vlaenderen , van Artoys , van Bourgongen , Palatinen van
Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, van Naemen ende van
Zutphej-i, Marckgraeven des Heylichs Rycx, Heere ende Vrouwe
van Vricllant, van Salins, ende van Mechelen, onfen geminden
ende getrouwen Stedehouder ende Luyden van onfen Raide geor-
dineert in onfen Lande van Hollant, Zeelant, ende van V^rieflant,

refiderende in den Haige, Saluyt ende diledie; Doen te weete-
ne, wy ontfaen hebbende die oetmoedige Supplicatie van onfen
wel geminden die Scefenen ende Raide onfer Stede van den Haige
voirfcreven^ inhoudende hoe dat hier voirtydts, ende t' alien tyden
dat eenige bede of fubvencie geaccordeert'geweeft hebben wylen
onfen Voirders Graeven ende Gravinnen van Hollant, by die van
onfen voirfz Lande van Hollant , de voirfz, Supplianten die tiiet en
nemen noch en hejfen mochten eenige ajjifen ofrecht up den dranck en-
de atidere leeftucht , die men in den voirfz Haige difpenfeert , hebben
in de Itede van dien gecolhimeert om te Hellene hoere luyder por-
cie ende andeel van den voirfz bede up de hoofden inwoonende der
felver plecke, alfoe wel op de Advocaeten, Procureurs pollulanten,
Deurwaerders ende Boden van onfen voirfz Raide refiderende aJ-

dair, als andere, fonder alleenelyk up onfe Dienaeren ende huysge-
iinnen, gereeckent by den Efcroen van onfen huyfe, ghy onfen voir-

noem-
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noemden Stedehouder Raidsluvden, Sccrctarilien, Advocaetcn,

Procurcurs, Contrerolleur, ende andere Officicrcn ordinarile van

onfen voirlzRaide, onfen Rentmeelter van Noirthollanc, Bailliuw

ende Scout van den Ilaige, ende oick die Ridders, Jacopynen ende

andere Kerckelycke Luy den, die geene necringe nocii ambociiten

en doen, alibe waerlike luyden gewoenlyk lyn van doene, ende ioc

vvanneer eenige in gebreecke ofte rebel vvaeren te betaelen 't giint

dat hunluyden gelteldt was te doene, beduingen ende te exccutee-

ren realik, ende by faite, alfoe men gewoenlick is van doene, om
onle propre penningcn, beden of domeynen, ten wclckcn t' ge-

meene recht hem contirmeert ende bellerckt, endenavolgendedien,

foo es elk onderfaete gebouden te betaelene ende te contribucrene

in de beede ende lubvencien, die men den Heere of Prince vville-

koert ten plecken dair fy woenachtich fyn ; delen nict jegenltaende

in 't Jaer duyfent vier hondert t' feventich laclUeden, naer dat by
die van onfen voirfz Lande van Holiant geconfenteert was fekere

beede wylen onfen harden lieven Heere ende Vadere, wiens fiele

Godt genedich fy, ende dat de voirfz Advocaeten, Procureurs

pollulanten, Duerwaerders ende Boden van den voirfz Camere ge-

contendecrt hadden vry en quyt te wcfen te contribueerne inde

voirfz beede, de voirfz Supplianten trocken by onfen voirfz Heere
ende Vadere ende vercregen van hem fyne opene Lctteren, by den
welcken hy declareerde ende ordonneerde expreifelyck , dat alle

perfoonen ^\ oonende in denHaige voirfz, uytgedaen allecnelyck die

voirgenoemde fyne Ofticieren, ende Huysgeiinnen, Raidsluyden,
Secrctariflen, Advocaeten, Procureurs, Ridders, ende Kerckelyke
IAiyden , alfoe voirfz is, tendien tyden woenende, ende die van dair

voirt M oenen fouden in den voirfz Haige, louden contribuabele we-
fen mit den voirfz Supplianten in alle de beeden ende fubvencien
upgeftelt ende up te Hellene in onfen voirlz Lande van Holiant
naer den taux ende portie van den voirfz pleckevan den Haige, ende
elck naer fynen Itaet, faculteyt ende vermogen; Naervolgende
den welcken Letteren van declaracien ende oick den ouden Coltu-
men ende gemeenen rechte, de voirfz Supplianten begonllen om-
mellellinge te maekene van de voirnoemde penningen in dien ty-

den geaccordeert onfen voirfz Heere ende Vader, ende ingelycken
naer dat ons geaccordeert is gevveeit andere en nieuwe beede by die
van onfen voirfz Lande van Holiant, de voirfz Supplianten hebben
van nieuws om hoerluyder porcie'te vindene ommegeitelt ende ge-
impofeert de voirfz porcie up de hoofdcn van den voirfz inwoenen-
de, ende gereferveert onfe voirfz Officieren, u onfe voirfz Stede-
houderen, Raidsluyden ordinarillc ende andere voiren gefpccifi-

ceert, alfoe fy behoiren ende vermochten van doene, waerof de
voirfz Procuieurs pollulanten, ende gefwooren Boden van den
voirfz Caemere, die in grootcn gctalle fyn ende wel tot t' felhch
perfoenen of meer, meenende de betalinge vande voirfz penningen
te delayeren ende achter te Hellene, geappelleert hebben; Ende
hoev.el de voirfz appellacic, die naccktelyck frivol is, niet en be-
hoert te derogeeren noch te bcletten d' executie van de voirfz om-
mellellinge nochdc betaelinge van den penningen van diere, 'twelck
onfe propre pennineen fyn, ende by dien gepriviligeert, niette min

//. "^cl S s z de
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de voirnoemde Supplianten , omme de vvaerdicheyt ende reveren-

cie vander felver appellacie ende onfe hoechheyt hebben achterge-

lacten ende gedlfferecrt te procederen ter voirfz exccutie, tot dar

fy van ons remedie ende provifie vercregcn fuUen hebben, omme
dewclcke aengefien 't guenc dat voirlz is, etide dat de twee deelett

vanden hiwoendcren 'van den Ha'ige try ende exempt Jyn hide voir/z:

contr'ihucy ende betalinge, ende 't Jurplus f derde maekende Jyn meejie

deel ende wcl tot viert'ien hondert perfoenen aerme luyden up de beede

ende aelmoejfene levende ende dairby niet machtich de voirfz beede

te betaclen, ende indien alle de voirfz Advocaeten, Procureurs en-

de Bodcn onfer voirfz Camere van den Raide, dair of de menichte
multipliceert en meerdert van daige te daige, vry, quyte ende
exempt waeren te betaelene ende te contribueerne in de voirfz bee-

de, alfoe zy voirt ilellen , den voirnoemden Supplianten foude on-

mogelyk vvefen de vulle betaelinge te doene, maer fouden eer be-

dvvongen fyn hunluyden te abfenteren ende te vertrecken uyt der

felver plecke, ende elders te gaen woenen , alfoo fy feggen, fy ons

oetmoedelyken gebeden hebben

;

Waeromme wy de faiken voirfz overgemerkt ende dair up u
luyder advys gehadt, U ombieden ende bevelen, committerende
bydefen, up dats nootfy, indien u duechdelyk blycke van dat

voirfz is, ende funderlinge van de gebruykfaemheyt gehadt by den
felvcn Supplianten van de manieren vande voirfz ommeftellinge,

mitsgaders van den voirfz Letteren van declaratien van onfen voirfz

wylen Heere endevader, dat in dien gevalle houdende alleenlyk

vry, quyte ende exempt in de betalinge van de voirfz beden, te

weten alle onfe Dienaeren, Officieren, ende lluysgefinnen gerekent
by de voirfz Efcroen van onfen huyfe, U onfen Stedehouder ende
Luyden van onfen Raide ordinarife ende exttaordinarife , onfe Pro-
cureur, Advocaet, ende Griffier, twee van onfe Secretarifen or-

dinarife, viere extraordinaris, alle Ridderen, Kerckelycke en Gee-
llelyke luyden, Doftoren, ende Licentiaeten, felle van de Procu-
reurs pollulerende in onfe voirfz Camere, feile Duerwaerders of
Exploiftiers ordinarile, ende vier van onfe Bodenaldair, alle dewel-
ke wy verftaen, declareren, en willen quytteende exempt te biyven
in de Contribucy van der felver ommeltellinge, alfoe lange als 't

ons believen fal; Ghy tenverfoecke vanden voirnoemden Supplian-
ten procedeert of doet wel ende deuchdelyck procederen van nu
voirtaen ter executie alfoe wel van den ommeilellinge, als nu ?e-
daen als andere gelycke te doene in toecomende tydcn, bedvvin-
gende of doende bedwingen ter betalinge, ende v'olcominge van
dien, alien ende eenen jegelycken perfoenen, niet begrepen m den
voirnoemden getalle, het fy Advocaeten, Procureurs, Boden of
andere, wederfeggende defelve betalinge, realick ende by faite,
ende by alle andere wegen redelyck ende taemelyck weefende;
Ende indien datter gefchil of quellie of ryfl: tullchen dc parthyen,
doet den felven parthyen, die gehoirt, goet, cort recht ende cxpe-
ditie van jullitien ende niettemin up fulk veribeck, als die voirf/.

Supplianten ten dien dage dienende fullen willen doen ten fyne,dat
hangcnde de voirfz queftie of gefchil de penningen altyts gelicht
worden; voirfiet den felven Supplianten alder werck eer/l, alfoe

# ghy
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ghy bevinden fulr behoirlyck wefende, endc uwe proviiie doet on-

derhoudcn ende executeeren , niet jegenitaende de voiifz appelia-

cie, daii- voircii mency ofgemaeckt is, of cenige andere gedaen of

te doen ter contrarien ende fonder prejudicie van dien , want ons

alfoe beliefr,niet jegenitaende oick eenige Lettercn onducchdelyck

vercregene of te vercrigcne ter contrarien. Gcgevcn in onfe Stedc

van Antvverpen den yerlten dach van Oftobre in het jair ons Hee-
ren duyfent vier hondert een ende tachtich.

Aldus onderteyckent

,

By mynen Heere den Ilertoge, Ter relatic

van den Raide,

en was getekent,

HEYME.
»

SOE IS'T, dat 't voorfz Hof, na dat alle in 't lange gcbleken

is van den premifl'en begrepen in de voorfz brieven van mandamen-
te en fonderUnge van dat voorfz Privilegie en dat gebruyke van

dien, en met rype deliberatie van Rade ovcrgewegen alle 't gunt

dat totdefe materien dienendewas, en vuyt crachte van den macht

in dcfcn fake gcgeven , genomineert en verklaart hecft, nomineert

en verklaert achtervolgende die voorfz brieven van jMandamente ,

dat alleenlicken vry, quyt ende exempt in der betalinge van de

voorfz bede gehouden fullen wefen alle die Dienaren, Officieren

en huysgefin gerei^ent by den Efcroen van den Jmyfe van myne
voorfz genadige Heere en Vrouwe, mynen voorfz Heere den
Stadhouder en Rade van HoUant ordinaris en extraordinaris

,

den Procureur, Advocaet, en Gritiier van Hollant, Adam van
Cleve, en Vranck van Neffe, Secretariflen ordinaris, Gysbrecht

van der Mye, Floris van Wingaerden > Joofi Willemfz,. en Mee-
iler Cornells van Schevetiingen^ Secretariflen extraordinaris, alle

Riddcren , Kerkelyke of Geeftelyke Luyden , alle Docftoren ,

Licentiaten en (^) Ad\ocaeien, die Doftoren of Licentiae-

tenzyn, ((^) fes van de Procureurs pollulanten voir den voorfz

Hove,

(a) Men moet egter hieruit niet befluiten, dat het getal der Advocaateij

voor 't Hof te dezer tyd zeer groot is geweeft. De eerlle , die \vy als prac-

tiferende Advocaaten met naame genoemt vinden, waren in 1465. Mr. Arent

van Oinmeirn , Mr. Hcndrik vaiider Mye , hebbende den i8- Junii des gemelden
jaars tot partye Baettout van AJJendelft . Niettemin llellen wy vafl, dat 'er nog
eenige meer zyn geweefl , vermits by het IVde. Artl. van de Inftrudlie van

den Jaare 1462. onder anderen den Advocaat Fifcaal veroorloft werd, „ alle

„ andere Hieken en pleiten te mogen aennemen en belyden , om fyn loon en

,, falarifle, gelyk en in der manieren a/y die aiidcroi gcmcencn Advocaetcn. Hoe
hetzy, zeker is 't, dat Mr. Adriaen Latins ci Lotthynfz, die in 1463. Advocaat

Fifcaal en in 1461. al Raad in den Hove van Holland is geweefl; , in de geex-

tcndeerde Scntentien doorgaans gezegt werd te zyn /IJvocaat van Partye, en dat

niet allcen in civile, maar ook in crimineele zaaken ; zulks dat hy op verzoek

van partye nu en dan door den Raad gelafl; wierd tegens den Procureur Gene-
raal te dienen, en zig na het voorbeeld van zommige der Raden in 't Groot

Hof van Mechekn, daar dit dc gewoonte was, in dezen te reguleren. Ook
vind men, dat hy in 1467. den Procureur Generaal fVillein den BaJJacrt van

S s ^ Z'VMe-
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Hove, \y^ w!iCriiQXiJan Meynertfz\ Aelbrechtvan Loo; Willcm de Kat-

tefyMeeiier Melis Sael,T>nyjl'PieterJzzviAnthonisJaiifz,\ fes Exploic-

tiers met naemen 'Jnn JVonterfz , Louys Ghybrechtfz, , Harper Claefz «

"'ian Arcjttfz , T)'irk van Vytiiyk en tieynrick van CraLiigcn ; b'-nde dat

boveiidieoickvrycn exempt blyven en welen ial Jan Scout alsDcur-

vvaerder enBevvaerder van denvoirfz Camere van den Rade en vier

Boden , te wetcn, Symon Claefz , Jan Hempenfz , Coppyn van Billenborch

en Geyyt Tack. \ Zelve Hot" verclaert en \\ilt,dat allcdc voorlz per-

foonen en elk bylbnder in haere qualiteyt als boven, quyt en exempt

bliven in die contributie van do voorlz ommefettinge , alfoe lange

als dat myn voorfz genaden Ileere en Vrouwe believen liil, navol-

gende hoere voorfz brieven van Mandemente j Ende by alfoe dat

de voorfz van den Hage tot eeniger tyt eenige alliitentie behoeven

tegen yemande anders van de Secret ariflen, Advocaeten, Procu-

reurs , Exploidiers en Bodcn dan boven genoemt ftaen , omme te

innen

Ziy/effM , als Advocaat heeft bedient. Zie i. Memoriaa! van den Griffier Mr.Thco-

doriis Poes gequot. G. 1 1 J.
/o/. 7. S-P-alsmede Appointementen en Sententien,

vervat in 't Memoriaal-en*Sententie-boek van den Hove
,
getekent M. , begin -

nende den 16. Novemb. 1467. en eindigende den 27. Janiiarii 1469- fi'ih C«-

nce. mitsgaders 00k het eerfte Memor. van Dirk Pons gequot. K. i. hc.foJ. 70-

en 79. verfo. Wei is waar, dat 00k ter zelver tyd als Advocaat vermelc

llaat Mr, Barthuhmeiis van AJfendelft , dog in geen andere qualiteit als Advocaat

van den Procureur-Generaal van den Graave van Charohis , daarna bekent met
den naam van Hertog Karel van Boiirgondien , bygenaamt de Stoiite ; zoo als klaar-

lyk afte neemen is uit zeker geding tulTchen eenen Hendrik Jelboiitsz. , wiens

Advocaat was de bovengemelde Mr. Adrlmn Lottyiifz ter eenre ; en Mkh'tel van

Halewyn Procureur myns genadigen Hecre van Charohis, daar Advocaat van

Was de voorn. Mr. Bartholomeus van AJjendelft , ter andere zyde , van dato den

22. Novemb. 1466. geregiftreert in het Memoriaal-en Sentcntie-boek van den

Hove gequot.
J. bcginnende den 20. Decemb. 1465. en eindigende denS- Au-

gufti 1467. /&/. 10. verfo. Ook vind men den voornoemden van Affcndcltt beti-

telt Confcrvateur van de Privilegicn van den Lande van Hollant , Zeelant en
Vrieflant. zie Sententieboek S. /o/. 143. - •

De rede dat 'er zoo vveinig Advocaaten ten Hove warcn, was, om dat de

zaaken meefl al door partycn zelf of door hunne Taalluiden mondeling wierden

voorgedragen , en zoo ze in gefchrifte wierden gebragt, de fchrifcuren door

deze of geene der Sccretariflen van den Hove wierden opgeftelt , die daar voor
hun Salaris genoten. Dit is kcnnelyk uit de oude JNIemorialen en Sententie-

boeken van den Hove van Holland ; en wel inzonderheid uit het eerfte Memo-
iaalboek van Mr. Jacob BoJJacrt GnfUer van den Hove, bcginnende den 2 Oftob.

447. en eindigende den 2. Julii 1448. Waarop wy het navolgende door eenen

ervaaren en kundigen Heer aangetekent hebben gcvonden. ,, Geduurende den

tyd van dit Memoriaal is mcer en meer doorgedrongen en gcpraftifeert ge-

worden , dat men voor Prefident en lladen ( of ook wel voor de Gerechte

der Steden ) Procurateurs heeft geconllitueert , om de proceduuren en ter-

mynen voor den Hove waar te nemen , 't geen te vooren doorgaans door de

Litiganten zelf wierd gedaen , uitgezonderc eenige Vrouwen van aanzien

,

aen welke toegelaaten wierd iemand in haare plaatze aan te ftellen , zynde

gemeenlyk een haarer naaftbcflaande maagen. Ook wierden telkens de fchrif-

tuuren van eifch , antwoord , replycq , enz, waar van de eene partye , volgens

zyn tci-myn had gedient, aen zynen wederpartye by miilive of wel door ee-

nen Bode toegczonden, en te gelyk dag betekent; waarop dezelve als dan

wcder gehouden was te dienen. De zaake voldongen zynde , wierden als

dan die fchriftuuren weder gelevert onder den Raad, en eenen dag geordon-

„ neerc
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innen die penningen van de voorfz, ommefettinge , 't voorfz Hofpre-
fenteert henluyden te doen alle die ailiftentie die behouftich ende
van nodewefcnftl, achtervolgcndeendena inhouden van den voorfz

brieve van Mandamente onfer voorfz genaden Heere en Vrouwe.
Adum XJen. dach in Mairte Anno XIIIJc. LXXXJ. Secundum atr~

ftm Curia. Prelentibus Stedehouder , Zevenbergen ., Jfcndelfty

Riiyfib, iVerve, Jonge^ Berendrecbt, Mye en Tieter Janjzy Waar
by was ick

W. DE ZWIETEN.
Geextraheert iiit het Sententie-boek van den Hove gequot. S. beginnende

15. Julii 1480. en eindigende den i. Maert 1481. fol 22'^.-226. zie mede Sen-

tentie tuflchen Mr. Jrent Janfz. Dodlor in de Medecynen , contra die van den

Hag£ , fuftinerende dat de Eyflcher gehouden is ce contribueren in de bede Sec-

van den 13. Mey 1481. Ibid. /o/. 238. verfo.

„ neert om Sententie te komen hooren. Of 200 in feiten contrarie bevonden

J, w^ierden , CoramifrarifTen aangeftelt , om getuigen te hooren ; 't welk gedaen

„ zynde renuncieerden partyen over en wcder van verdere produftien; en

,, wierd dan de dag by den Raad geordonneert tot de Sententie, als vdoren.

Dog by de Inftruftie , welke Card van Bonrgondie , Grave van Charolois , ten ver-

zoeke van de Edelen en Steden , by expres bevel van zynen Vader Hertoge
Philips van Bowgondie , Grave van Hollant, &c. in den jaare 1462 (zynde de

eerfte en gedagtekent den vierden Septemb. ) aan den Stadhouder en Luiden van de

Camere van den Rade in Holland gaj\ wierd een andere manier van procedeeren in-

gevoert , welke gelegentheid gaf , dat 'er meerdere Advocaaten zig tot de prac-

tyk aan 't Hof bcgaven , waardoor het geial van tyd tot tyd merkelyk is aan-

gcgroeit ,
gelyk men heden ten dagen kan zien.

(i) Datoiultyds, ofde luiden zelfs hunne zaaken voordroegen, zoo goed
zy konden , of him belang lieten zeggen door zoo genaamdc Taalluiden of fVoord-

hmtders, is bekend. Dit had niet alleen plaats ten platten lande en m de Steden,

ahvaar zulks gefchiedde volgens zekere formulieren , elders aangehaalt : maar
00k voor den Raad. Niettemm , dewyl de zaaken aldaar met meerder beleid

en deftigheid moellen behandelt werden , kroopt daarin , dat 'er Procureurs op-

quamen meed in alle zaaken. En dewyl nog op getal , nog pligt derzelve eeni-

ge ordre was , flopen dienaangaande merkelyke abuifen in. Dit gaf gelegent-

fieid, dat het Hof op den 23. Junii 1450. (zie derde Memoriael van Boffaerc

fol. 9$.) ordonneerde, ,, dat van nu voirtan nyemant geen Procureur zoudc

„ fetten , nog dair toe ontfangen wefen anders dan in die Camer of op het Hof
]> in den Hage , foe wanneer die Stedehouder en Raede aldair vergadert wefen
i, fouden om te befoingneren en ten zaeke te verilaen dair zy toe geordineert en

„ geftelt fyn ; ende of yemant anders dien contrarie dede, dat enzoude vangeen-

„ re wairde wefen. Ingevolge van die Refolutie ftelde het Hof aan en beiie-

digde op den eerflen Septemb. des zelven Jaars vier Procureurs. „ Den eed

„ die zy deden beftond hierinne, „ dat zy beloefden en zwoeren myns gena-

„ dichs Heeren Heerlykheyt en die eere van der Camere te zullen bewaeren

,

„ den Heere van Lannoy Stedehouder , die Heeren van den Rade en voire

„ den Griffier , Secretariflen en Suppooften van der Camere eere en wairdic-

„ heyt te doen elc nae zynen behoiren , en voirt 't Secreet van der Camere
„ heclen en te zwigen

;
partien dair zy s' of verzogt fullen wefen waif en tru-

„ welicken te raden en te dienen in heuren rcchtvairdigen faken in zoo veer

„ als zy dat weten en vorder niet, zondcr eenige verfuymeniife, ferpelye frau-

„ de of argelift dairinne te foeken of te bezigen in eenigcr manieren , en dac

„ op redelicken loon , zulc als noch bi den Heme geordineert ful werden. ( zie verders

,

ibid. fol. 117. verjb) Op den vyfden wierd 'er nog een, infgelyks op den ijden
dier zelve maand, en weder een op den 15. Febr. 1450. nae den loope van
den Hove aangenomen en op gelyke wyze beeedigt. En men ziet uit deze plaats

dat 'er in 1 48 1 . al eenige meerder als zes moetcn zyn gewceft.

XXVI.
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XXVI.

O C TR OO I voor de Magijlraat van den Hage , om te mo-

ven zetten op elk "oat biers twee Jlitivers en daar beneden;

op eJke aam Rynfche wyn vyffchell. grooten , enz. Daar

onder niet begrepen de Suppoojien der Kmnere van den Ra-

de, en andere die geivoon zyn vry en onbelaft te ivezen van

te contribiieren met die van den Hage.

MAXIMILIAEN ende PHILIPS &c. Allen den geenen
'4*^3

(jie defen onfen jegenwoirdigen fuUen fien , Saluyt ; Alfoe die Bait-

liuW', Scout 1 Scefenen ende veele van den ryekdonimen van onfen '^Dor-

fe ende flaetfe van der Haege om te kennen gegeven hebben, hoe

dat vvaer is, dat defelve vander Haige overmits den oiiiooge, die

lange geftaen heeft tuiTchen ons ende onfen Lande van Hollanc an

die eene fyde, die van de Stadt van Utrecht ende andere heure me-
degefellen an d'andere , dat vredegelt jegens den Franchoyfen, den
dueren tyt dier geweeft is, ende andere , foe verre verarmt fyn,

foe dat fy hebben moeten vercoopen die fomme van vyftich pon-

den grooten vlaems t' s'jaers lofrenten, omme eensdeelsvan heuren

laften dair mede te vervallen; Ende fyn daerenboven fculdich van

geleenden gelde , die die Ryckdom vander felver plaetfe verlyt en-

de geleent hebben die fomme van twee duyfent Rynfche guldens,

behalven dat fy noch betaelen ende vervallen moeten onfe beede
ende andere ongelden ende rellen , die noch te betaelen Itaen ter

caufe van den voirfz oirloge ; ende moeten die voirfz Bailliuw,

Scout, Scepenen ende andere dagelycx onfe voirnoemde beede,

fchoten ende andere ongelden innen ende gaderen uytten buyl van

den inwoenderen vander felver plecke , daerinne dat niet en gelden

die Ridderfcepen , Priefteren ende Geellelycke luyden, alle onfe
Raiden ordinaris ende extraordinaris , Advocaet , Procureur , Secre-

tariflen ordinaris en extraordinaris , fes van onfe Procureurs poftu-

lanten, i'es Dcurwaerders ende vier Bodens van onfe Camere van
Hollant, refiderende in den Haige, ende oick die arme luyden,
die om breot gaen ende van den Heiligen Geeil ende aelmoefen le-

ven, die daer wel in zyn xxij'^. in getaele, die over leven of acht

jairen voirleden omme aelmiilen niet en gingen ter voirfz oirloige

ende duyren tyt aenllont , ende onfe Ruyteren ende Luyden van
Wapenen binnen den felven onfen Plecke van den Haege quaemen
ende gelden oick in den ommeilach ende contributie , die defelve

van den Haege ende Haechambocht doen moeten , "ji'et twee hon-

dert perjoonen die een fchot font , d'andere een haijf^ die derde een

quartier , elx naer advenant die eenen grooten in der werelt niet en heb-

ben ; Soo dat wel van nooden waer hunluyden ongemoeit te laetcn

,

indien men vviile die felve oncolten te vervallen, ende is oick die

neeringe van den drapperye , die is binnen den felven onfen T)orpe ende
daer V meejlen deel van den armen by leeft , in corten tyde herwaerts
foo feer verarmt van fcaede die fy gehadt hebben van drapperye ^ dat

die Oefterlingen hun overvocrden mitter commercie daergeweeft is,

foe
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foe dat die Invvoenderen heure goeden vvech hebbcn moctcii

vluchten ende dat fy mic onfe Ruyteren ende Luyden van wapc-

nen leer belait fyn geweeil, die hun wel feltien hondcrt pondcii

grootenvlaems ofgeborchtendegetecrt hebben, lender hem jctdatr-

van te gcven, loe dat den lelven van den Haege ende liacge Am-
bocht niet mogelyck en is eenige oncolten meer te vervallcn, onle

bcede, fcore ende anders tc bctaclen, ten fy dat hun by ons hier-

innc voirfien ende hun gecon'cnteert worde onfe brieve \an Oc-
troye; uyt crachte van devvelke wy hen confcnteerden te mogcn
hebben, ende te fetten fekeren excys up ten biere ende wyn, dat

men drincken ende llyten fal binnen den fcKen on'en Dorpe ende
plaetfe van den ilacge, ende Haege-Ambocht . gcmerkt ^at m'lts

die geene-, die vry gaen^ niet f fevejiticb oftacbtichper/ooncit en fyn.,

die in den ommcllach gelden ende contribuercn, den welcken

die Contributie noch !oo laitich valt, als dat iyluydcn uytter Haege
ende Hacg-Ambocht vertrcckcn ende in andere plaetfen ende Ste-

den vacren mitter woenen, foe dat by dien onfe voirnoemde Dor-
pe gefccpen is gehccl ende al te vergaen , ende verganckelyck te

vorden , ons daeromii-ie oitmoedelycken biddende omme onfe

voirnoemde brieve van Oftroye, dat alfoe te moegen doen ; SOO
IS'T, dat u'y gencycht fynde ter oetmoediger beede van den voir-

noemden Bailh'u, Scout en Sccpencn, ende vecle van den Ryck-
domme van onfen volrfz Dorpe vanden Haege ende Hacch-Am-
bocht, den felven, omme te verhoeden die geiieele verderifoiiile

van den voirfz onfen Dorpe, geconfenteert , geodroyeert ende be-

lieft hebben, ende mit defen onfen jegenvvoirdigen brieve confen-

teeren, Oftroyeren ende belicven, dat delelve f'ailliu, Scout en'de

Scepenen fullen mogen fetten ende Itellen up ten wyn ende dat bier

dat men binnen den felven onfen Dorpe vanden Haege ende Ilaech-

ambocht drincken , tappen ende llyten fal, alfulcke cxcyfc als hier

naer volcht ; Te m eeten op elck vat biers twee Ituyvers ende dair

onder, op elcke aeme Kynlche wyne vyf fchellingen grooten ende
dair onder, op den roeden wyn vier fchellingen of dair onder,
up tj^ romenye vyf fchellingen grooten of dair onder, up tie maele-

vefeye t\\ee Ryni'che gulden of dair onder, den Rynfchen gulden
gerekcnr totveerrich grooten, up ten wyn baftaert tweelvyn'bhegul-
dens of dair onder, den i\yn!chen gulden gereeckent tot vecrtich

grooten ten pry'e alsboven of dair onder , up tie Pitouwe drie fchel-

lingen grooten' of dair onder, ende op alle vreemde bieren up't

vat acht grooten of dair onder; Ende fullen die felve excyfe in der
manieren voirfz, innen , ende doen gaederen nair heuren believen

,

ende dit geduyrcnde onfen wederfeggen, behoudelyck dat die Sup-
poolkn van onfen Camere van den Raide voirlz en anderen die ge-

woenlicken fyn vry ende exempt te wefen van te contribueren rait

die van onien Dorpe vanden Ilaegeende Haege-ambochtvoirnoemt,
hier inne niet bcgrepen en fullen wefen, mair fullen wyn ende bier

in mogen leggen ende dat tappen onder ende vocr hunne familie

ende huysgeJinne, fonder eenige excyfe dair van te betaelen-, Ont-
bieden dairomme ende bevelen alien onfen OfKcicrcn, Juib'cieren,

Dienaeren endeonderfaeten, dat fy den voirnocmden Bailliu , Scout,

en Scepenen van onfen Dorpe van den Haege ende Ilacgh-ambocht
11. 'DeeI: T t voirlz



338 PRIVILEGIEN, OCTROYEN, enz.

voiriz. van defe onfe Oftroye , Conlcnte ende bclieven mllelycken

en vredelyken docn lactcn'ende gebruycken fonder eenige rebel-

Hcheyt, wedcrfpanninge ofte eenich belet hunluyden dair inne te

doen of te laeten gefchien in eeniger manieren ; want ons dat alfoe

belieft ende wy gedaen willen hebben. Datum up ten vierden

dach in Februario anno veerthien hondert drie ende tachtich nae

den loip van onfen Hove.

Aldus getekent, By mynen Heere den Hertogc, Ter rela-

tie van den Stedehouder Gcneraal,

Was getekent

,

F. DE WYNGAERDEN.

Geextraheert uit hctRcgifler beruflende ter Leen-kamer van Holland /o/. 37.

XXVII.

Maximiliaan en Philips bevejligen 't Handvefi van Hertog

Willem van Beyeren den zefden in opzigte van hct genicten

van de voordeelen van den excys , f^leeshalle , F^ifch'

fnarkty Kraane, enz.y van alle die wyncn Jlcten en tap-

ten 5 al warenze Suppoojien ; dog met uitzondcringe

der Edelen in den Hage refidercndej en van de Offieiereu

van den Graave^ of penjioen van den zelven trekkende^

als van ouds.

MAXIMILTAEN ende PHILIPPUS dc. Den eerlten

1484. onfen Deurwaerder Sergeant van wapenen gefwooren Bode exploi-

tierende van onfen Camere vanden Raide in HoUant of anderen on-

fen Otiicieren hier up verfoght, Saluyt; \v'y hebben ontfangeudie
• oetmoedige Supplicatie van onfen geminden BalUiut Scout , Sccpe-

nen ende x emeene Ryckdommen van enfen "Dorpe ende plaetfe van den

Haige in HoUant ^ inhoudende hoe dat in 't jaer veerthien hondert

ende fcven w^len Hertoge JVillem van Beyeren als Grave van Hol-
lant den goeden luyden vanden felven Dorpe vanden Haigc, omme
fekere getrouwe dienflen diefy hem ende fyne X'oirflieten gedaen
hadden, gegeven ende verleent hadde cen fekere Privilcgie, by den
A\ elcken hy den goeden luden vanden Haige voirfz gat tot eewigen
dage voir hem ende fynen Nacomclingen vrilick te hebben ende te

gebruycken alle nutfcappen, profyten ende renten dier comen ,ver-

fchyncn ende vervallen louden mogcn van excys, vleyfchalle,Vifch-

marckte, Craenc, ende dergelycx tot oirbairlicheyr des gemeenen
Dorps ende Ambochts vanden Haige voirfz, fonder dat hy of ie-

mande van fynent wegen hunluyden des ondervvinden foude ; 13e-

houdclycken dat dieScutten vanden Haegedie Scutvvyn hebben en-

de bchouden fouden in fulcker manieren als hy hunluyden die met
fckeren fynen brieve gegeven hadde; Ende hoewel de voorfz

Sup-
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Supplianten naervolgende dien wel hadden mogen oplkllen een
fekeren excys , omme die lallen van den Haege mede te be-

taelen, foe en hebben fy nochtans dat nietgedaen, mair hebben
die lalten gegeven ende betaelt uyc ten buydel vande gemeente al-

dair, de welcke nu onlancx , overmits die oirloge van Vytrechf^

den dieren tyt , en anders loo groot ende laflig geworden i'yn,

als dat fy die niet langer vande gemeente en heubcn connen ge-

crigen , vvairby fy van noodsvvegen, ende omme de gemeente van

der felver plaetfe by een te houden , omme die felve groote

lalten te vervallen , ende oick om onfe beede te mogen betae-

len, uyt crachte van fekerc onfe brieve van Odroye opgcltelt

hebben een fekeren cleynen excys ; Te weten i/j? clck -vat biers

drie grooten, ende up elcken (loop wyns een halve grooten i-laems die

btnnen onfen "Dorpe ende plaetfe van der Haege gebrocht , getapt

ende gedroncken vjorden-t die jy noch dagelycx gadercnde Jyn-, Ende
overmits dat eenige Suppooden van onlen Hove aldair exempt dair

of willen wefen, omme dat fy te Hove dienen, ende andere vande
voorfz Suppooften tot vvedden fyn , dewelcke de Supplianten ex-
empt laeten van 't gunt dat fy inleggen ende binnen hiueren huyfe
befigen, vervorderen hem dagelycx te tappen fekerc vvynen ende die

uyt te geven fonder excyns, dair by fy de bueren vanden Haege
groot intercfl doen lyden, mits dat fy heure wynen min mogen ge-
\cx\-, omme dat fy geen excys en betaelen , dan die geene doen,
die hueren excyns betaelen moeten , ende foude by defen geheel
ende al maecken, dat die Supplianten geen excyns en fouden mo-
gen ontfangen , maer die voorfz Suppoollen fouden geheel ende al

die neringc van den tapperye doen, mitsdien den buyeren, diede
neeringe vanden tapperye ende anders plaegen te doen ende den
excys betaelen, hoere neeringe geheel ende al te niete maicken,
't vvelke den felven Supplianten, die foe feere belalt ende verarmt
fyn, overmits den oirloige, ende den dieren tyt, boven verclaert,

ende die groote gclden, die ,up ten gemeenen Lande van Hollant
ru ter tyt ommegeilagen fyn , comt tot grooten achterdeelen ende
fcade, ende noch meer doen foude, en worde hunluyden by onfe
gracien dairinne niet voirfien , ende indien den Excyns als nu loip
hebbende binnen den Haege, geen doerganck en hadde, het wae-
re gefceepen, dat die Ryckdommen van onfen voirfz Dorpe vanden
Haege, die feer cleynis, overmits den grooten lalle die daer is,

ende 't groot achtervvefen endefculden die fy hebben, uyttcn felven
Dorpe trecken , ende in andere plaetfen vaeren fouden mitter woo-
ne, dat ons oick in onfen Domeyne tot achterdecle redundceren
foude ; alfoo fy feggen , ons hieromme oetmoedelyck biddendc om-
me onfe verfienicheden ende provifie; Waeromme wy aangefien 't

gundt dat voorfz is, geneygt wefende ter bcede ende fupplicatie
vanden voiriz Thoenderen , ontbieden ende beveelen u dairop dats
noot fy, dat tot vcrfoek vanden voirfz Thoenderen, indien ublycke
van dies voirfz is, fonderlinge vanden Privilegie henluyden gccon-
fcnteert by den voorfcyden Hertogc JVillem, dairof hier voiren ge-
roertis, fbo veele dat u genouch fy, in dien gevalle fcerp bevel
doet van onfen wegen alien den inwoenderen ende rejidencie boudende

11. D.eel. T t ^ binnen
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binnen den fehen onfen Thorpe vander llage-, het fy Suppocflen van
onlen Hove aldiiir, ofte ^wd^xc IVaerlkkc perfooucn geene redden
van ons ontfangendc, dat ly up fekeren groottn peyne ende breu-

kcnt'onfvvaert te verbueren, den voirfz Thocnderen of dengeenen
die fy daev ordincren cndc llellen fullen, up leggcn ende betaelen

den wynen, die fy ende elcx hcurerilyten ende verdoen feelen bin-

nen hocren huyfe of die fy of eenige van henluyden onder 't dexfel

dat fy Siippoeiten van onfen Hove aldair fyn ofre andcrlints tappen

ende vercoopcn fouden mogen , gelyck ende in dcr manieren als fy

ende elck huerer dat fculdich iyn, ende behoeren van doene,naer
uyt^vvfen van den voirfz Privilegie, nytgefieeken die Edelen binnen

den Haege rejidcrende voirfk, ende alle andere "Dienaeren geploogen beeft
tot alien dachvairden te befcriven^ ende oock die Officieren ordina-

ris van onfcn huyfe ende andere onfe Officieren wedden ofpencioe-

ncn van ons hebbende, dewelcke hierof exempt ende ongehouden
blyven lullen, gelyck fy hier voirtyts geweell liebben, hier toe be-

dwingcnde alle de geene die daer inne bedwankelyck fyn, by alien

Avegen van bedwangen in gelycke faicken ondcrhouden, niet je-

gcnllacndc cppofitie of appellatie gedaen ofte doene ter contrarien

ende fonder prejudicie van dien, maer indien by U dit doende,
hem icmandt dair jegens oppoferen wilde, namptilerendevooren en-

de aller v.'erck eerll de penningen die men ey lichen fal ter caufe van
denbieren of wynen, die by binnen fynen huyfe geleyt fal hebl^en;

dachvaert die oppofanten te comen ende te wefen t' eenen feke-

ren ende tamelycken dage voir onfen lieven getrouwen den Stadt-

houder Generael ende den anderen van onfen Raide, omme te

feggen de redenen van huerer oppofitie, den voirfz. Thoenderen
te verantv\ oirden up 't geene dat voirfz is mit datter aencleven
mach, bet ende ten vollen te verclaeren in tyden ende vvylen, up
dat noot fy, ende voirt te procederen als 't behoiren fal, over-

fcrivende ten voirfz dage den felven onfen Stadhouder ende Luy-
den van onfen Raide in HoUant^, van' dies ghy hier toe gedaen fult

hebben , den vvelcken wy beveelen en committeeren , dat fy par-
thyen an bcidc fydcn gehoirt wefende doen ende laeten volgen,
goet cort , ende onvertogen recht ende Juiticie, want het onsalfoo
bclieft, niet jegenitaende eenige brieven. fubreptivelyck vercregen
ofte vercrigene ter contrarien. Gegeven in onl'e Stede van Meche-
len, den veerthienden ckch van November anno veerthien hon-
dert vier ende tachtich

,

Geextrahecrt uyt het bock Maxhniliaan en Philippus van Oojlenryk cas H.
NoordhoJlaod , Ziiytholland, ab anno 1484. tot 1494. /o/. 41.

XXV III.



VAN 'sG R A V E N-H A G E. 341

XXVIII.

Maximiliaan en Philips bevejligen nog bet genieten van den ex-

cys J mits zulks toegcjlaan iverdende door die gecne die daarin

plegen en hehoorden te conjenteren ; en mits die nict hooger

Jiellendey ah ze daar in tiitgedrukt was ^ en beboiidens ook

de vrydom der Edelen 3 Suppooften, enz. alsvoorbeen.

MAXIMILI AEN by dcr grade Gocds Roemfche Coninckal- '4^7-

tyt vermeerder 's Rycx, ende PHILIPPUS by derzelver grade
Eerts-Hertogen van Oiftenryk , Hertogen van Bourgongen , van
Lothringen, van Brabant, van Limburch, en van Ghelren, Gra-
ven van Vlaenderen, van Tyrol , van Anhoys, van Bourgongen,
Palatynen van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant , van Na-
men en van Zutphen , Mark-graven des Heyligen Rycx , Heeren
van Vrieflant, van Salins en van Mechelen , alien den geenen die

defe letteren fuUen fien, faluyt; Alfoe van wegen onfen lieven, en-

de v^Tlgeminden die Scout ende Scepenen -van onfen Tiorpe van den

Haege in Hollant, alfoe Avel in den naeme van alle de inwoenende
en gemeene Euyren van den voiriz Dorpe van den Haige, als van

den Haege-Ambocht is ons verthoent gcweeil, hoe dat lekere lan-

ge jaeren geleden fonderlinge by tyden van wylen Hertoge Ael-

brecht, ende Hertoge Willem Graeven van Hollant onfe Voerders,

vviens fielen Godt genaedich fy , die voirfz Bueren vanden Haige
ende Haige Ambocht te geven plagen fekeren grooten excyfe, de-

vvelke dat geheven ende ingegadert wiert tot bchoef van den fel-

ven Graeven , wairomme de voirfz Bueren] van den Haige in der
tyt wefende als hunluyden bevoelende by den felven excys groote-

licken befvvaert v^^eefende cochten ende loften den felven excys je-

gen den felven Hertoge IP'illem , omme dien te hebben tot heuren
proffyte', wair of fy fekere brieven van Privilegien hebben van date

van den Jaere veertien hondert ende feven , by den w elcken onder
andere pointen is expreflelycken gefeyt ende verclairt, dat de voirfz

Thoenders fullen tot eeuwigen dage hebben ende vredelyck ge-
bruycken alle nutfchappen, profFyten ende renthen, die commen,
vervallen ende verfchynen fullen mogen van excyfen , vleyfchalle

,

vifchmarkte , Craene ende diergelycke tot behoeuelycheyt ons ge-

meenen Dorps ende Ambochts voirfz, fonder ons of jemant van on-
fen wegen des te onderwynden; Ende fichtent diefelve buyrenden
voirfz excys aldus an hunluyden geloll hobben , overmerkende dat
die oncoften , die fy in dier tyt Jairlicx te gelden ende te contri-

bueren hadden, foo fwaer endelallich niet en vvaeren, omme daer-

omme eenige excys te fetten waeren die oncolten bctalende uyt

heurs felfs buydel, 't welke fy alfoe gecontinueert en achtervolclit

hebben tot ontrent vier jaeren geleden , dat hunluyden den lait van
den oirloge van 'Vtrecht , den dieren tyt boven onfe beede ende an-
dere ongelden ende fubvencicn die fy mit den gemeencn Lande
contribuerende ende geldende waren, upgecomen fyn, daer fy om-
me vercocht hebben de lomme van vyfiich ponden groote vlaemst'
s' Jaers, die fy noch boven alle andere voorgaende lailen jaerlicx

T t 3 be-
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betaelen moeten, dat hun luyden den noot daer toe gedrongen

lieeft uyt hen IHven ende uyt crachte van den voirfz hueren Privi-

legien eenen cleynen excyns up te Itellcn up 't bier cnde wyn, die

men llytende is in onfen voiriz Dorpe van den Haige cnde Haige-

ambocht; Tevveetenupeenvat biers drie grooten vlaems, ende up
een aem wyns veertich der felver grooten ; in ^^ clckcn excys die

ielve Thoenders vry ende exempt gehouden hebben alle die Sup-

poelten van onfen Caemere van den Raide in Holland t ; Ende hoe-

wel dat den felven Thoenders uyt crachte van hoeren voirfz Privi-

legien wel geoirloft is den felven excyns te llellen omme te verval-

len die voirfz lalten, nochtans overmits dat den felven excys hier

voirtyts langen tyt gecefleert heefr , ende hebben die felve Thoen-
ders die voirfz lalte betaelt uyt heurs felfs buydele foe voirfz is, 't

Avelck fy gedacn hebben omme den oirbaer ende proffyte van den
Dorpe van den Haige ende Haige-Ambocht voirfz, fy duchten, dat

eenige fouden vvillen henluyden tot eeniger tyt coll: ofte moeyte
willen ofte mogen doen , ende fouden dairomme den voirfz excys

niet derven continueren noch laeten achtervolgen tot heuren groo-
ten hinder ende prejudicie, ten waere dar ons geliefde dat voirfz

Privilegie hen te confirmeren ende hen dair up te verlenen onle

gracie; omme 't welcke gemerkt de Ivucken voirfz i'y ons feer ver-

focht hebben; SOO IS'T, dat wy 't sunt dat voiriz is overge-

merkt ende hier op gehadt het advys van den Luyden van onfen Raide
ende van der Rekeningen in den Haige, dewelcke by onfe ordon-
nancie hen geinformeert hebben up 't guent dat voirlz is, ende be-

vonden hebben, dat 't opitellen van den voirfz cleenen excyl'e groot
proflyt ende 't gemeen welvaren is van de Inwoenderen vanden
Haige voirfz , onder hen luydende vcedende gemeene eendragh-
ticheyt, dair te voeren was groote onminne,haet ende nyt onder-
linge, ende was tebeduchten, indien den voirfz excys weder of-

geltclt worde ende die inwoenderen van den Haige heure lalten we-
der fouden moeten gaederen up den hoofden, gelyck fy deden
voir den voirfz excys, het waere gefcepen dat veele van den Rycx-
llen ende Notabelften vertrecken fouden in andcre plecken metter
woene

,
gemerckt dat de fallen van den Haige nu mcerdere fyn

dan fy te voeren waeren voir 't opltellen van den voirfz excynfe,
wair by fy niet foo wel noch foo lichtelyken en fouden connen co-
men tot betalinge van onfen beede ende fubvencien, als fy nu doen
by middelen van den voirfz excynfe , genegen welcnde ter bcgeer-
te vanden voirfz Thoenders ende ten eyndc dat die penningen van
onfen beede van nu voirtaen betaelt mogen fyn, den felven Thoen-
ders in den naeme als boven , omme dcfc ende andere redenenvvil-

le ons daer toe porrende, hebben by advyfe ende deliberatie van
onfen harden lieven ende getrouvven Ridder ende Cancellier den
Heere van Champuans ende van Sorre, ende den Luyden van on-
fen groiten Raide geconfirmeerr ende gevellicht, confirmeren en-
de veftigen uyt fonderlinge gracie mits defen 't voirfz Privilegie

hen gegunt by den voirfz wylen Ilertoge JF'dlem, alfoe boven ge-
rocrt is, in alloe verre als 't aengact 't point van den voirfz excyn-
fe , alleenlyck omme by hcmluyden van den felven excynfe te mo-
gen gcbruycken nacrvolgcnde 't felve Privilegie tot hulpe endevor-

derniil'e
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dernifle van heuren voirfz laften ; Behoudelyk dat hier inne confen-

teren die geene die hier inne pleegen ende behoiren te confente-

ren, ende dat de voirfz Thoendcrs den voirfz excvnfe niec hooger

fetten en fuUen mogen, d?in die nu geftelt is; Te weetene drie

grooten Vlaems up elck vac biers ende veertich der felvcr grooten

up elcke aeme wyns, beloepende up elcken llaop wyns tvvaelefmie-

ten vlaems ; Ten waere by den exprellen Conientc ende Oclroye

van onsot'te vanonfen Nacomelingen Graven van HoUant; Beriou-

delicken oick dat van den voirfz excyfe vry ende exempt wefen fal-

len onfen voirfz Cancellier, den Heere van Champuans, ende an-

dere Cancelliers van ons ende van onfe Nacomelingen , die Luyden
ende Suppoelten van onfen grooten Raide ende andere Oliiciers

gerekent by den Efcroes van onfen Huyfen, onfe Stedchouderc

,

Raide ende die van onfer Rekeninge Camere in den Haige, mits-

gaeders die Suppoelten van onfen Hove van Hollant ende van onfer

voirfz Rekeninge Camere , die van der Ridderfchappe ende Gee-
ftelycke Luyden woenende in den felven Dorpe, in fulken getale

ende in alder manieren gelyck fy gcvveell ende dairof gebruikt heb-

ben fichtent 'topdellen van den voirfz exc^mfe tot nu toe; Ten v ai-

re dat eenige van henluyden wyn of bier vercochten omme gelt,

dat die mede excyns fullen betaelen als andere onvrye bueren van

den Haige , gelyck eenige van de voirfz exempte Suppoolten nu
jegenwoirdiglyk wyn tappende doende fyn; Ontbieden dairomme
ende bevelen onlen voirfz Stedehoudere , Raidsluyden ende van der

Rekeningen in den Haige, onfen Bailliu en Scout aldair, ende alien

anderen onfen Julticieren endeOfficieren ofte heurluyderStedehou-

deren ende elcken van hen die dit aengaen fal mogen, dat van on-

fer jegenwoirdigen Contirmatie ende van al den inhoudene van. de-

fen alfoc ende in der manieren als voirfz llaet , ly doen laten ende
gedogen den voirfz Thoenders in den naeme als boven rullelycken

ende vredelycken gebruycken ende genieten , fonder hem dair te-

gens te geven ofte gedogen gegeven te fyne nu noch in toecomen-
de tyden eenich belet of wederltooten ter contrarie ; Want ons al-

dus belieft. Des t'oirconde foe hebben wy onfen Segel hier aen
doen hangen. Gegeven in onfer Stede van Brugge den fevenen-
twintichlten dach in November in 't jacr ons Heeren veerthicn
hondert feven en tachtich.

Aldus getekent,

By den Conlnck, Ter relatie van den Raide.

Was getekent

,

B. L E F E V R E.

Geextraheert iiit het Francyne Regifler van 't Heilige Geefthuis alhier/o/. 48.

zynde dit bovenftaande 06trooi nog nader geconfirmcertby P^;7/pi- vanOftcnrycky

als Grave van Holland, den 12 Maart 1495. mede gercgiflrcert in 't zelve Rc-

gifter/o/. 58. als 00k in 't Francyne Regiftcr bcrultcnde ter Kamere van Bup-

geraeefteren van den Hage ful. . . .

XXIX.
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XXIX.

O C T R O O I tot bet hejfen en verhoogm van accyfen op

ivyn en bier in den Hage , waarvan vry en onhclajl ziillm

zyn verjcheidc perfoonen aldaer uitgedrukt

,

I5-JQ-, K AERLE by der gratieGods Koningvan Caflilicn, vanLeon^
8cc. Markgrave van Bourgau en des Hcyligcn Rycx, van Hollanr,
van Zeelant, &c. Allen den geenen die defen jegenwoirdigen fieri

fuUcn, faluyt: Alfoe onze welbeminde de Burgemeelteren , Schc-
penen , en Ra'idt ons "Dorps ende Heerlykheyt van den Hage in IIol-

lant ons getoent hebbcn , dat m ylen Hertog H'illcm van Bcyeren,
ende andere onze Voirfaetcn Graven en Gravinncn van Ilollant,

heurluy^ien fekere Privilegie, Regten en Prseeminentien verleent

hebben , onder anderen, aengaende den Excys, Vleys-halle, Vis-

markt en Kooren-markt van onfen voorlz Dorpe ende diergelyke,

den wclken de Keyler onie alregenadigltc Ileere en Grootvaderby
I'ynen openen brieve gegeven in der Stede van Brugge op di^x\

XX vij. November in het jaer fevenentagtich ende wylen de Ko-
ning onfe lieve Heere en vader, wiens ziele God genadich fy, by
iyne brieven, gegeven in defe onze Stadt van Bruliel op den xij.

dag van Mairte in het jaer vyf en tnegentig dair navolgende lellle-

den, en vvy tot onzeHuldinge endeReceptie aen onfe Graeffchap-
pe en Lande van Hollant , mit den anderen Privilegien van onzen
voorl'z Landen, Steden en andere Pleckcn van Hollant in 't gene-
rael gelwooren en geconfirmeert hebben , ons oitmoedelicken bid-

dende , tot heuren meerder verfekertheyt, defelve confirmatie in

.
het particulier vvillen doen ende henluiden onze behoerlyke brieven

daer van verleenen ; Ende want -die voorlz Thoenders, overmits

den voirleden langen oerloge, die in onzen Lande van Hollant ge-

regneert hebben ende die groote koflen en laiten, die fy gehadt en
gedragen hebben, foe in der betalinge van onfc beeden, van'sLands
gemeene laiten en renten, als anders, onze voirfz; Dorpe in groo-
ter t' achterheyden gekomen is , als van thien duyfent Ryns gulden
van veertig grooten Vlacms munte ecus ofte daer ontrent, den
welken de voerfz Thoenders niet mogelyk en vvaren te vervallen
noch tc fineren, noch oick heure dagelyckfe ordinarife laiten en
koiten, zoe van renten als anders, noch heur portie van onfe loopen-
de bede opbrengen en betalen, ten fy by verhoogen foe van den
bier als van den wyn-excys, die voirtaen in onze voirfz Dorpe ge-
fleten en gedronken wert , te wetene , van drie grooten op elk vat
biers boven andere drie grooten van outs (a) ende van veerticbgrooten

Of

( fl ) In den jaare veertien honderd negentig was by het Ilof verbod gcdaan,

dat geen Wyntapper eenige Rynfche wyn diiurdcr vcrkoopen zoudcn mogcn,
dan cic (loop voor zeven grooten, den impofl daarondcr gerekent, en a!le an-

dere wynen na advenant. Dit veroorzaekte , dat 'er in drie maanden geen
Rynfche- wyn wierde getapt , nadien de Wynkoopers den gemcklen wyn de aam
voor vyftien Rynfch-guklens iiaddcn moeten inkoopen , beioopende de floop

tegens vyf grooten , bchalven dan nog de excys enonkoltcn van haahn enkengen,

zoo
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opelke aemewyns , boven andere veerticb grooten^ al Vlaemfchemun-
tc, die ly tot noch toe genomen hebben, ende tot dien dat fyluy-

den by impofitie Capitael de voerfz fomme van tien duylent guld;

van den prys als boven, die fy t'aciiter lyn, binnen fes jairen tyds

naeltkomende by gelyke portie op den Ingefetencn en Buyren \an

den Hagfe ommeilaen, ilellen en heften mogen, foe lien beterdoch-

te, het welke fy niet en fouden derven noch willen doen , ten w ai-

re by onlen wille en confente, van den welken fy ons dairommefeer
cermoedelyk gebeden hebben; DOEN TE WETEN, dat wy des

voirfz. is overgemerkt , gehat op als d'advys van onzen lieven en ge-

trouwen den Stadthouder, Praefident en Luyden van onfen Rade
en van on/en Rekeningen in Hollant , Zeelant en Vriellant, gene-

gen wefende ter begeerte van den voirfz Thocnders, om de voirfz

redenen en andere ons dair toe porrende, hebben by ad vile endeli-

beratie van onzen feer lieven engetrouwen Ridcler enCancelier den
Heer van Efcanbeke en der Luyden van onzen Secreeten Raide,ge-
confirmeert, beveltigt en geapprobeert, confirmeren , veftigen en
approbc.en uyt fonderlinge gratie mitsdefen het voirfz Privilegie

heurluyden by den voirn. wylen Hertoghe IV'tlkm van Beyeren ge-

gont en verleent, foe verre als den voinz excys aengaet, alleenlyke

en foe en in der manieren als heurluyden by onze voirfz alregena-

diglle Heeredcn Keyleren wylen den Koning onfen Heere enGroot-
vader en ^aderzalr. gedagtenilTe , heurluyden by heure voirfz brie-

ven geconnrmeerc is gewcell,en ioe verre de voirfz Thoendersdaer
of deugdelyk en palivelyk gebruykt hebben j Ende voorts datde-
felve Thoendcs den voirfz Excys fullen mogen hoogen op alien den
Bieren en W^ncn, die voirtaen in onzen voirfz: Dorpe gefleeten

en gedronkcn luUen wefen , to weetene, van drie grooten op elk

vat biers boven den anderen drie grooten, die fy nu ncmen en van
veertich grooten op die Seme wyns, boven andere veertich grooten,

al Vlaemfche munte , die fy van outs ook genomen hebben, toton-
"len wederfeggen; Behoudelik dat daer toe confenteren de gheenen
die daer toe behoeren en plegen te confenteren , en dat fy de pen-
ningen dair of comendc eerllen voir al in de betalinge van onferen-
ten, Domeynen en beeden bekeeren fullen, en het fuiplus in beta-

linge van heure noitfaekelyke laflen en affaireui \v elverftaende

dat van den felven excyfe, foe out foenieuw , vry, ontlall en exempt
wefen en blyven fullen onfe Stadthouder, PrEefident, die Luyden
van onfen Haide ordinarifTe en extraoi-dinariire, met den GrifRer,
den Ontfangcr van de Exploiden, onfen Advocaet en Procureur
met hoere Subllituiten, devier SecretarifTen ordinaris en fes extra-

ordinariire , leile Deurwaerdcrs en fefle Boden , alle de Advocaten

en

zoo dat zy grootelyks daarop moeflen verliezen. Hierovcr viel de Pagrer , die

de wyn en bier-excys in't openbaar haddegepagt voor de drie maanden"Jan 'larii,

Februarii en Maart , omme de fomme van vyfhonderd vyf en zeventig Rynsguld.
tot XL. grn. 't fluk, klagtig, verzoekende niitsdien afllag van zynen pagt. Zie
Sententie van den Hove in de zaake van Goejfen IVilkmJz als Pagcer van den
voorf/. Import; EyfTcher, op ende jegens de Mugiftraat van den'llage, Ver-
weerders, van den 13. Augufti 1490. geregiftreert in 't Memoricialboek van
Scntentien , getekent W. zynde ongefolieerc.

//. T>eel. V V.
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en agt Trocureurs en die felve de welke wy by andereonfe opene

Erieven van den date van huyden by naeme en toenaeme verklaert

hebben, en nair henluyden, heure fuccctVeursinllaete,altoisi'orife

declaratie of van onl'en Stadthouder en Prelident voiiiz, den Luy*

den van onl'e Rekeningen, een Auditeur, eenClercq oidinaris, een

Commillaris, een Deurwaerder, een Bode, den Ontfanger van d£

Efpargne en onlen Rentmeellers van Noirt- en Zuythollant, onfc

Kegilter-Meeiter en lyne principaele Clercq, en voirts alle degee-
nen die b'tnnen d'oiierfte bevank van onfen Huyfe ofHove in den Hage
re/idereni ende van den geentn die in het Nederhof relideren, aU
leenlyke onfe Oiiicieren als den Houfflager, den Smit, denTym-
merman, den Leydekker den ControUeur van de werken en dier-

gelyke, en anders egeene, alle onie Huysgefinne by den £y?mj van
onlen Huyfe gerekent ; Voirts die Prielters en andere GeellelyLe

pedbenen, Doftoren en Licentiaeten, Baenpe-Heeren en Ridder-

fchap, in den Hage refiderende, naer oude gevvoente; Oick die

Weduvven van de voernoemde vrye perfoenen, foe lange fy in we-
duwelycke llaece blyven fullen. Ende fullen alle die voirfz vrye

perfoonen vi^yn en bier in heuren hu3^fe mogen nemen en (tellen

,

en dezelve \Ty van excyfe flyten en drinken ; fullen oick die Caltellein

,

die Poirtiers van onfen Huyfe aldair ofte andere vrye Suppoelten
wyn en bier mogen tappen en verkoopen vryen perioonen en an-

ders egeene, noch onvrye perfoonen in heuren huyfe mogen fetten

Cabarets of Tavernens gewyfe op privatie van heure vryheden, zoo
verrefy contrarie deden, en voirts van excys te betalen tot be-

houf ons voirlz Dorps van den Hage, van alle de wynen en bieren

die fy een half jaer dair te vooren getapt en verkoft fouden hebben,
wien dat gevveell m are, ende om tot die abuyfen, die dairinne by
den onvryen Ingefetenen van den Hage^gebeurcn mochten, foe

confcnteien wy den voerfz. Thoenders, dat fy op heuren Suppoef-
ten, Ingeletenen of Bueren, die tot vryen perfoonen wyn of bier

haelen louden, fulke boeten als henluyden goet dunken zal, fetten

mogen ; Ende voorts meer uyt der felver gratie hebben vi'y den
voorfz Thoenders verleenten verleenen by defen, dat alfulkenfom-
mc van het achterheyden, in den vvelckcn onfe lieve en getrou-
we Stadthouder, Praefident endie Luyden van onfen Raidein Hol-
lant, by hem genomen de Luyden van onfe Rekeningen aldair, by
deugdelyke recollemente van de rekeninge van onfen Dorpe van den
Hage bevinden fullen den felven Dorpe te vvefen, de felve Thoen-
ders fullen mogen ommellaen, fetten, opbrengen ende heften
op de ingefetenen en Bueren van onfen voori'z Dorpe dair toe con-
tribuable tot alfulken daigen en termynen en in fulT^er voegen en
manicren. als by den voirfz. Stadhouder, Prefident en Luiden van
onfen voirfz Raide van ons vvegen geordonneert worden fal, en den
onwilligen tot betalinge van heure portie dairomme te mogen bedwin-
gen nair gcvvoonte; behoudelykdat degeenen van de voufz Thoen-
ders, die d'adminillratie van de penningcn , komende foe van den
excys voirfz oud en nieuw, als van der impoiitie boven geroert,
rekeninge en reliqua van heuren adminilh-atie doen fullen voir ons
ofte onfen Gecommitteerden t' alien tydcn als fy des vcrfocht fullen

wefen ; Ende of in defe ofte in eenige articulen der felver eenige

don-
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donkerheyt ofte difficulteit gebeurde, foo referveren wy de inter-

pretatie der ielver aen ons ofce aen onfen voirfz Stadhouder, Prfle-

fident ende Luiden van onlen Raide van Hollant voirfz ; Ontbie-

den dairomme onfen voirfz feer lieven en getrouvven Ridder en

Canceller den voirfz Heere van Efcanbeke ende den Luiden van

onfen Secre ten Raide, den Luiden van onfen Financie, den Prae-

lldenten Luyden van onfen Grooten Raide te Mechelen , den Stad-

houder, Prefident en de Luiden van onfen Raide en Rekeningen

in Hollant, Zeelant en Vrieilant, ende alien anderen onfen Jufli-

cieren , Officieren , Dienaren en onderfaeten , dien het ial mogen
aangaen, dat fy den voirfz Thoenders van onfe voirfz Contirmatie

en Ratificatie, en van a! den inhouden van defen, in der manieren

boven verhaelt , doen, laeten, engedogen, rullelyk, vredelyk ge-

nieten en gebruyken, fonder hem te doene, te gedogen of laeten

gefchiene eenig Hinder , letfel ofimpediment , niet jegenltaende ecnige

Rellrinftien , Ordonnantien, geboden ofte verboden ter contrarie,

want ons alfoo gelieft. Des t'oirconde foe hebben wy ons zegel

hier aan doen hangen. Gegeven in onfe Stadt van Brullel den

xxj. dach van Mairte in 't jaer ons Heeren duyfent vyf hondert en

feltiene en van van onfen Rycke d'eerlte.

Op de ploye ftont gefchreven, By den Conindk

ondertykent

,

L. DUBLIOUL.

Geextraheert uit het eerfle Memoriaalb. van Sandelin /o/. 117. verfo. en ge-

drukt agter het Berigt van den Hove Bylaage H. j. lo. pag. 115.

XXX.

Nadere Declaratie aangaande de voorgemeUc vrydommen van

zoinmige pcrfoonen aldaar ge/pecificeert.

K A E R L E &:c. Allen den geenendie defen jegenwoirdigen

fienfuUen, faluit; Alfoo wy by anderen onfen Brieve van Contir-

matie van den Privilegie van onfen Dorpe en Iieerlykhede \an
den Rage inHoUandt, fonderlyk aengaande den wyn- en bier-excys

van den daten van huyden , wy van den lelven Excys gerefcrv eert

en geexempteert hebben onlen lieven en getrouvven Stadhouder,
den Praefident en de Luyden van onfen Raide , en van onfe Reke-
ningen in Hollant, en fekere Suppoelten der felven ende anderen in

onlen voirfz Brieve verklaert, en onder andere Suppoolkn van-

den voirfz Raide van Hollant, k^o. Secretarillen cxtraordinaris

,

acht Procureurs, fesle Dcurwaerders , ende fefle Boden , fonder

de felve anders te fpccificeren , waar uyt , want aldair mcer Se-

cretarillen extraordinaris, Procureurs, Dcurwaerders cnJ3odenfyn
dan het getal voirfz gcdraegt, tuirchcn henluyden groote twill ge-

beuren mochte, cm dairtoe te voorfien, gehadt dair op het advis

van onfen voirfz Stadthouder, Prefident en de Luyden van onfen
voirfz Raide, en van onfe Rekeninge in Hollant jegenvvoirdelyke

by ons vvefende ; en om het gocde rapport dat ons gedacn is ge-

V V 1 \ weelt
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weeft van den weldragen van "Jafpyn de Beauvoir, Claes vanT)amj

Marcel'is van Zegerscapele > Cornells Kamerhouwer y Mr. Jan "Da-

n'telfZi en Janne van Barri-, in den Itaete van den Secretaris extra-

ordinaris ; \\n Janne mit de Kinderen-, Mr. Jan van Alkmaivy

Mr. Frans 'Dirkfz , JHarri de Beauvoir , Jan van Stapelen , Mi-

chiel Raefe , Adriaen van "Dam en Cornells Zael , Procureurs in

heuren Itaete ; van Willem Tieterfoen^ Jan van Beerein , Jan
van Scbellacht , Jan T>mft-, Gillis van Amerongen en W. van den

Kriiysi Deurwaerders in dien Itaete, en van Kleyn Adriaen, IV,

Janfzy IVouter de Boodsy Joris Eywonts, T>anicl Claefz:, ^n Jan
vanArhel, Boden in den Iclven Itaete; SOli, IS *T, dat wy om
die redenenvoirfienandere onsdair toe porrende,by advis van on-

fen zeerlievenen getrouvven Kidder en Cancelier den Heere vanEf-
canbeke en van den anderen van onfen Raide neftens ons wefende ,'

hebbcn verklaert ende verklaren mits dezen, dat de voimoemde
perfoonen den geenen fyn van heuren ftate, en ter caufe van dien,

diewelke vry, exempt en onbelafl wefen en biyven fuUen van den
voirfzexcys, foe out loenyeuw, van den voirfz Dorpe van den Hai-

ge, heur leven lanck, even verre fy in den felven itaete wefen en
blvven, en dat nair henluyden cot die lelve vryheyt aenkomen en
fuccedeeren fullen andere van den felven Itaete den abellte en
bekwaamlle altois tot onfe declaratie, en in ons afw^efen van onfeii

Stathouder, Prasfident ende Luyden van onlen Raide in Hollant

voirfz; Ontbieden dairomme den felven Stathouder, Praefident en
de Luyden van onfe Raide ende Rekeningen , onfen Bailluw, Schout,

Burgemeefteren , en Schepenen van den Hage , ende alien anderen
onlen Officiren en onderfaten, dien dit aengaan fal mogen, dat fy

den voirfz perfoonen en een yegelyk van dien van onfen voirfz Decla-
ratie en van den effede van defen > foe voirfz is , doen laeten ende ge-

dogen ruilelyk en vredelyk genieten en gebruyken, want ons al-

foe gelieft. Des t'oirconde hebben wy onfen zegel hier aan
doen hangen. Gegeven in onfen Stadt van Bruflel den een en
twintigilen dach in Mairte in het jaer ons Heeren vyftien hon-
dert feftien en van onfen Ryke de eerfle;

Op de ploye ftont gefchreven by den Koning.

was ondertekent,

L. DUBLIOUL

Gecxtraheert uit het eerfte Memoriaalb. van Sandelin fol. 121, en gedriikt

agter het Berigt van den Hove Bylaage H. 2. lo. pag. 119.

XXXI,

OCTROY voor die van den Hage noopende den vryen

Tappen.

15-11. K AERL E by der gratie Godts Roomfch Keyfer ^c. Allen den
geenen die defen fullen fien, Saluyt: Van wegcn onfen wei bemin-

den
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den den Baillu, Schout, Burgemeeflers en Schepenen onfcr T>orpe

en Vryheyt van den Hage in Hollant , foe voer hen als voer alle de

ingeleienen der ielver, is ons gethoent ge^\eeit, hoe onle feer lic-

ve en getrouwe Neve, Ridder onler Ordere en Groot-Camerling

de Grave van Naffau-, hier te vooren weiendeStadhouder en Gou-
verneur ons Lants van Hollant, Zeelant en Vriellant, op des de

voirfz: Thoenders hem te kennen gegeven hebben diverfche abuy-

fen, deweike lommige van de vrye Suppoollcn van der Camerevan
onfen Raide geordonneert in Hollaixt in diverfe manieren commit-

teerden en deeden in traude van den excys van 't voirlz T)orp en
Vryheit , na dat hem van den voinz abuyfen by deuchdelyke infor-

inatie gebleken was , rypelyk by advys van onfen Praefident en
Luyden van onfen Raide en Rekeninge aldaer fekere Provifie en
Ordonnantie verleent heeft, en daer of brieve in forme van afte

heeft doen e^pedieren, fulke als hier na volgt .•

ALSOEons//0'«nV/&Gr^?x'(?i'^«i\ri2^», van Vianden ,&c. Heere i5'^o»

tot Breda &c. Siadhouder-Generacl van Hollant, Zeelant en \'ries-

lant, by die van der Hage diverfche clachten gedaen fyn geweeft

by monde en fekere Requeflen, hoe dat boven en contrarie fekere

Odroye en Ordonnantie van den Coninck , die van der Hage voirfz

verleent, inhoudende hoe en in wat maniere die vr\e Suppoeiten

van den Hove van Hollant wyn inleggen en tappen fouden mogen
onder malcanderen , eenige van de fclve Suppoeilen , als Claes

van 'Dam , Jan van Stafele^ Marinus Jansz en die Cyp'ier van de

Vo'irpoirte van den Hove^ onder het dexel van heure vrydom hen
luyden gegunt by dtn voirfz Oftroye, grootelyken geabufeert heb-

ben, wyn tappende en flytcnde alfoe v/ail den vryen alsdenonvryen
perfoonen en Suppoelten, verfoekende hier inne voerzien te wor-
den; >\ aerop wy Heinrik Grave van Naffau , van Vianden &c.
Heere tot Breda &c Siadhouder Generael &c. van vvegen derCo-
ninglyke Majelteit hebben doen doen deuchdelyke informatien by
fekere Commiflariflen daer toe geordonneert, dairby volcomelyken
gebleken is van den abuyfen, gedaen by de voorn.- perzoonen, die

welke hem daer van gefubmitteert hebben in 't feggen en verclarin-

gevan ons Stathouder voirlz. SOE EES'T, datwy op al'sgoet re-

gart genomen hebbende, omme eene goede Regele en Ordonnantie
te maeken , verclaert hebben en vcrclaeren mits defen : /;/ den eerf-

ten, dat die vdwh. Claes van TDam > Jan van Stafele > Marinus Janjz:
en die Cypier van den Voerpoerte van den Hove , van nu voirtaen

niet meer en fullen mogen tappen eenige wynen om geld , in wat ma-
nieren dat het zy ; behoudelicken dat die voirfz perioenen fullen mo-
gen uyttappen alfulke wynen als fyalsnu in heuren kellenaer hebben,

mits daar^an betalende excys, gelyk andere onvrye perioenen ofte

die van den Hage dair of contenteren ; Ende om te eviieren fraude

en bedrog, foe fullen die van den Hage mogen doen vifiteren en
pylen alfulke wynen als die voirfz perioenen in heuren kellcnair heb-

ben, aleerfy daer uyt fullen mogen tappen. Ende aengaende die pey-

nengeltelt op den transgrelfeurs van den voirfz Odroyeindato den
xxj'-n. in Mairte anno XV^. XVJ in'tzelveQftroy gcmentioneert,

daer toe die voorfz van den Hage gecontendeert hebben, die hour-

y V },
den
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den wy in advyfe en fufpenfe, foe verrc a1s het roert die voerfx

Claes van 'Dam, Jan van Stapele en den Cypier -,
ter tyt toe datwy

gciicn liillen hebben hoe die voerfz peiibenen van nu voirtan lien

fullcn rcguleren, omme daerna gcdifponeert te werdcn, als 't be-

hoeien Inl. tndc verclaeren voerts, dat die voerfz Marmns Janfz.

bcialcn fal den cxcys van de vvynen by hem inncgeleyt contrarie en

in prejudicie van 't voerlz. Oftroye. Knde omme te obvieren, dat

gelyke traude en bedrogniet meer en gebuert,foe hebben wygcor-
dineert , datter voer die vrye Suppoeiten van den Hove en andere

exempt in 't voerfz Oftroye verclaeit , van nu voirtacn vvelen fal-

len drie vrye Tappers; Te vveten Cryfpyn Janfz van Eoshuyfcny

Jafper de Beaiivolr en Everart van Grab Concherge van den Ho-
ve; linde fullen die vooriz Tappers, heure huys\rouvven en Dienit-

boden gehouden wefen den cet te doen , dat fy nyemant, uie hy

fy, wyn en fullen mogen tappen, fy en fullen eeril vragenvan waer

hy comt, en tot w iens behouf hy die wyn haelt, en dat fy nyemant

wyn en fullen feynden , die fy weten niet vry te fyn , ende niet ver-

claert en es in fekere Ordonnantie hierop gemaekt; Ende dat nie-

mant van die onvrye perfoonen Supp^eden welende, wyn en fal

mogen doen haelen totte voirfz vrye Tappers direftelyk noch indi-

reftelyk op verbeurte van heure officie en llaet , die fy te Hove
hebben , ofte op peine van arbitrale correctie ; Ende dat nyemant

van de vrye Suppoeften ofte van den geenen die vvoenachtich f\ n
op het Opper-of Neder-Hof wyn en ial doen haelen totte voerfz

vrye Tappers, die hy voert fal commuiiiceren om gelt eenige on-

vrye perfoenen , Suppoeiten ofte andere op tie verbeurte van fyn

vryheyt en ftaet , die hy te Hove heeft , ofte op peyne van arbitra-

le correflie, ende dat niemant vandevrye fuppoeiten ofte van den

geenen die op 't Hof vt^oenachtich fyn, bier en fal mogen tappenom
gelt, dan allecn Adriaen Willemjz alias lange Adriacn ^ dewelke

bier fal mogen tappen voer de vrye Suppoeiten en andere huysge-

fm van ons. Aldus gedaen in den Hage den xxen. dach van h pril

in 't jaer ons Heeren XVc. XX. naer Paelchcn: Dest'oircondefoe
hebben wy gelail en bevolen Mr. Aernonlt Sandelin Griffier van

Hollant, dit over ons te teykenen, \yU&\)^'\k Aernoult Sandelin

voornoemt uyt lafte en bevele als vooren altoe geerne gedaen hebbe
op ten dach en jaere voirfz.

(Onderteykent}

A. SANDELIN.

Ons oitmoedelyk biddende de voerfz Thoenders van onfe ratiff-

catie en contirmatie van dien. Ende daerenboven ^\ ant eenige van

de voerfz vrye Suppoeiten van onfen Hove van Hollant buyten hcu-

ren huyfe fommels met onvrye perfoenen gaen eten en teeren en

wyn en bier tot vrye Tappers doen haelen ongelyk meer dan fy

behouven, en fommels voor at 't gefelfchap, daer fy medc teeren;

Dat eenige van hen hcrberg houden en onvrye perfoenen herbergcn

en logieren , en in eeten fetten en wyn en bier voer de fel\ e tot

vrycn Tappers doen haelen ; Dat eenige van de voerfz vrye Sup-

poeiten heuren Dienilboden onvrye perfoenen leencn om heuriuy-

den
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den wyn ofte l)ier 00k tot vryen Tappers te doen haelen ; Ende
dat eeniae van de habitanten in den Overlten- of Neder-Hof ^an

onfen Huyfe van den Hage ookdiverfche abuyfen dagclycx commit-

teren grootelycken in dcfraudatie van de excyfe van den vocrfz

Dorpe van den Hage, dewelke overmits dien foe gediminiieert fyn,

dat de voerfz SuppHanten niet mogelyk en es, voirtaen 't fehe Dor-
pe te onderhoudcn, noch heure portie van onfen beedcn en andere

lallen te betalen , maer by fucceilie van tyden fullen mocten 't fel-

ve Dorp begeven en laeten tot oniergroote ichade en intereft inon-

fe Hoocheyt, renten, Domeinen, beden en andere dienllen , en
heurluyden eeuwelycke ^erderifenille, indien henluyden niet voer-

fien en waere, ons oetmoedelyken dair of biddende. SOE 1ST,
dat de faeken voerfz gemerkt gehadt op dien het advys van onfen

lieven engetrouwen Riddcr van onfer Ordcne,Stadthouder enGou-
verncur ons l.ants \an Ilollant, Zeelant en Vrieflant, den Grave
"Van Hoog'iraeteti, Wy de voorfz SuppHanten genegen wefende tot

heure Supplicatie, by deliberatie van onfe leer lieve en feer bemin-
de Vromve en Moye de Eertshertoginne van Oiltenryk, Hertogin-

ne en Gravinne van Bourgongnen, &c. Regente en Gouvernante
in onfe Landen \an herwaerts overe, ten advyfe ^an den Hoeft
en andere Luyden van onfen Secreeten Raede by haer geordon-
neert, uyt onfer fonderlinge gratie geapprobeert, gcrarificeert en
geconfiiineert hebben, approberen, ratificeeren en conr.rmeeren

by deien alie de Ordonnantien henluyden by onfen voinz Neve en
grooten Camerling Aen Grave van Nafjan, in alien heuren poinc-

ten en articulen verleent nae'tinhouden van de Arte daer offynde,
hier boven geinfereert, foe verre fy daeraf deuchdelyck geniet en
gebruikt hebbt-ii ;Ende daer toe tot meerder fekerheit van de voerfz

Ordonnantie en fraude in dezelve te fchouwen tot onderhoudenifTe
van onfen voerfz 'Dorpe van den Hage en confervatie van onfer

Hoocheyt en Ileerlykheyt, Domeynen , Renten, Beeden, dienllen

en andere onfe Rechten aldaer , uyt onfer macht en authoriteit , en-
de meerdere ende funderlinge gratie hebben wy by ad\7S, als bo-

ven, geordonneert, en ordonneeren voor Statuyt en Edict, datdc
vrye Suppoeflen van onfen Hove van Hollant, die tot onvrye huy-
fen met eenige onvrye perfoonen eetcn ofte teeren fullen, wyn of
bier rot vrye plaetfen en fullen mogen doen haalen meer dan fy

voer neur perloen behouven luUen ; Dat die voerfz vrye Suppoef-
ten, die herbergen houden fullen en ycmant gaftgcwys logeeren of-

te gaftgewys in eeten of drinken fetten fullen , dien excyfe van bier

en wyn en andere laden gelden en bctaelen fullen als de ingefete-

ne Euyrluyden van den Dorpe van den Hage doen .• Ende indien

yemant van den geenen die op 't'Opper-of 't Neder-Hof van onfen
Huyfe van den Hage woenen, wyn of bier by der cannen ofte an-

ders om gelt uytfettcn ofte leveren, dezelve fullen den behoerlyken

excys van den Hage gelden en betaelen, gelyk als de ingefetenen

van den Hage; Die al ten lallen van den geenen die contrarie doen
fullen van der verbeurte van heure vryheden tot eeu a igen dage
fonder verdrach. Ontbiedcn daeromme onfen feer lieven en ge-

trou.'en denCancellier, Hooft en Prefident van onfen Secreeten en
Grooten Racdc, onfen vocrfz Stedehoudere en ook den Prefident

en
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en die Luyden van onfen Raden envan onfe RekeningcninHolIant,

Zeelant, en Vricllant, en alien anderen onfen Kechteren en CJffi-

cieren, dien dit aengaen lal, dat iy de voerlz Supplianten van onler

vocrlz approbatie, ratificatie en contirmade en d.ier toe van onfe

voerlz nieuwe Ordonnantie en Edide, en van aikn den inhouden

van defen onfen brieve , in der maniere als boven, doen la ten en

gedogen rulle'yk en vredelyk genieten en gebruvken , fonder hen

luyden te doen of doen doen ofce gedoogen gedaen te \\ ordene

eenich letfel ofte moeyeniU'e ter conirarie, maer proctderen en doen
proccderen jegens de Overtreders van der voerfz Oi donn.intie , of-

te eenige van dien, by executie van de pt-ynen daer toe gellelt

,

fond.r eenige fimula'ie ofte verdrach , want ons alfoo gelieft. 'tOir-

conde des voorfz es hebben wy onfen Zegel hier aen doen hangen.

Gegeven in onfer Stede van brugge dm X'^". dach in junio in 't

Jaer ons Heeren XV^. XXI J.

Op te ploye ftont gefchreven,

By den Keyfer in zynen Raede.

Ondergetekent

,

L. D U B L I O U L,

Voirts op te marge ftont noch gefcreven

,

't Inhouden van defen heb ik Touwels van den Hove Subftituyt

van den Griffier van HoUanc, ter Ordonnantie van den Hove van
Hollant openbaerJyk terprefentie van Advocatcn, Procu eurs ,Sup-

pooften, en andere ommeitanders in d'Audientie gepublicecrt op
ten XI I J. JanuariiXVc. LX. »5'/>'/«'C//r/>,inprefentievan Mrs. ^/»-
tyn f^Veydtfen en Adriaen vander Houf, Kaetfluyden ^ als Comi.iii'a-

rilFen ter audicntie van de Rolle gecommitteert. In kenniiie van
my (en was ondertekent.)'

P. D E HOVE.
Gecxtraheert uit het tweede Memor. van de Jonge/o/. 83. w/y». en 'ttweede

Memor. van Ernll fol. 56.
•

Aanmerkinge.

Aartshertog Maximiliaanhzd als Voogd over zynen mindcrjaarigenzoon/'M/*
van Oojlenryk

, en zulks op hunner beide naame by 0£lrooi van den vierden Fe-
bruarii des jaars 1483. na den loope van den Hove, aan die van denHagever-
gunt zekeren impofl te mogen ftellen op wyn en bier, die binnen den Hage
en Hage-ambagt getapt

, gedronken en geP.eten zouden werden , dog daarby
uitgezondcrt eenige perfoonen, die van den gemelden impofh vry en exempt
zouden vvezen. En alhoewel nil de eerfle belaftinge, die men alhier op wyn en
bier leide, zecr geringwas, als beilaande llegts in driegrootcn op elk vat bia enop
elken /loop ^oyn een halve groot vlaams, die binnen den Dorpe en plactfe van den Hagege-
bragt

, getapt en gedronken wierden ( zie Num. x x v j. ) zoo waaren 'er nogcans ver-

fcheide Luiden , die daarin grooten inbreak deden. Want het grootile gedeel-

te
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te der inwoonderen van den Hage
,
gelyk hiervooren is aangetoont , beftond

toen tertvt uit perfoonen, die van alie Concributien, zoo van beden, als van

andere laflen , en gevolgelyk ook van deze nieuwe impofitie bevryc en onthe-

ven waren. Onder dcze wierden 'cr dan gevonden , die uit kragte van hiin

verkregen voorregt , de tapneering doende ten behoeve van de Siippooden

,

dairin grootelyken abnjeerden , wyn tappende en Jlytende alfoe wail den onvrye als den vryc

perfoonen en Suppoojien. Dit veroorzaakte , dat de gemelde Eertshertogen by hec

verleenen van eenen tweeden brief van den 27. November 1487 {onder Nimi.

xxviij. ) weJ expreflelyk daerby voegden , dat zoo eenige van henhtyden ivyn of bier

vcrkogten om geld, de zodamge mede excys zouden betalen als andre onvrye Buurcn van

den Hage ,
gelyk eenige van de voorfz exempte Suppoojien mi jegcmvoordicblyk ivyn tappen-

de, waren doende. Maar Keizer Karcl, wanneer hy by zynen brief van den 24.

Maart 15 iC deMagiftraat oflroieerde om den gemelden impoffc te mogen ver-

hoogen , te weten van drie grooten op elk vat bier boven andere dr'ie grooten van ouds , en

van veertich grooten op elke aeui ixyn boven andere veertig grooten
,
ging veel verder

;

Wane onderregt zynde, dat dcfraude en het misbruik daarin by de vrye Tap-
pers dagelyks meer en meer toenam , ziilks dat die van den Hage daar door

grootelyks in hunnen impofl: wierden verkort , flelde tegens de oi'ertreders van

dien een fwaare flraffe , zelfs met verJies van himnen vrydom. Hy ordonneer-

de, ,, dat (boven de rects genoemde perfoonen) ook die Caftelein, diePoirtiers

„ van fynen Huyfe in den Hage ofte andere vrye Suppoeften wjn en bier zoii-

„ den mogen tappen en verkoopen den vryen perfoonen , dog anders geen , noch

„ onvrye perfoonen in heure huyfen mogen fetten Cabarets of Tavernens ge-

„ wyfe, op privatie van heure vrylieden, foe verre fy contrarie deden, en

„ voorts van excys te betalen tot behoef zyns Dorps van den Hage , van alle dc

„ wynenen bieren die zy een half jair dair te voiren getapt en vercoft zouden

„ hebben, wien dat geweefl; ware. En om des te beter de gemdde fraude voor

te komen , wierden 'er vier vrye Tappers toegelaaten , onder welke was de

Cipier van dc Voorpoorte van den Hove. Maar wanneer dezelve naderhand

dezen vrydom grootelyks misbruykten , wyn tappende en Jlytende alfoe ivel den onvryen als

den vrye perfoonen en Suppoojien, viel de Magiflraat daarover aan den Scadhouder

klagtig , die daarop de zaaken onderzogt en dezelve in der w^aarheid alzoo on-

dervonden hebbende, by uitfprake van den 20 April 1520. de vier als toen

zynde Tappers afzette en den Cipier zyn voorregt benam , flellende voor 't toe-

komende alleen drie Tappers , daar onder den Caftelein van den Hove , op ze-

ker Reglement , waarna zy zig in 't vervolg zouden hebben te gedragen ; Wel-
ke uitfpraake en Ordonnantie Keizer Karel ter bede van de Magiftraat niet

alleen bekragtigde, maar ook merkelyk vermeerderde by Oftrooi van den 10
jimii 1522. alhier gebragt onder Num. xxxj.
Deze drie vrye Tappers by den Stadhouder aldus geflelt , moeften met hun-

ne Vrouwen by 't aanvaarden van den gemelden vryen Tap , op het voorfz Re-
glement den eed doen in handcn van den Griffier van den Hove. Zoo als ver-

volgens op den 26. April 1520. hebben gedaan de voorn. drie nieuwe Tappers

,

als Jafper de Bauvoir , Secretaris , en Everard van Grab, Conchergie, met fyn

Jonkwyf; en den i. Junii daaraan volgende Crifpyn Janfz van Boshuyfen. ( zie

eerile Memoriaalb. van A. Sandelin/o/. 128. en voorts Ildc. Memoriaalb. van

J. de Jonge/o/. 26. 83. w;/o-86. Hide. Memor: van de Jonge/o/. 57. Eer-
ftc jNIcmoriaalb. van Ernft/o/. 203. en 219. De Staaten van Holland aangeflelt

hebbende Jan Janfz van Zuyrendael , Wynkooper in den Hage, tot den derden
vryen tap, wierd dezelve mitsgaders zyne Vrouw en dienflmaagd beedigt by
twee CommiiTariiTen van den Hove, den 26. Fcbruarii 1585- Wy zullen de afte

van aanflellinge hier woordelyk byvoegen, op dat de Lezer daaruit zoude
konnen zien , hoe folemneel daar ontrent wierde gehandelt.

5, Die Staeten van Hollant gezien hebbende 't verfoek van de Edelen

„ en vrye Siippooilen van den Hove van Hollant , ten eynde Jan Janfz van

„ Zuyrendael, Wynkooper binnen den Hage, tot den tweeden vryen Tap,zulks
„ die by Gysbrecht tleerman laetll gebruikt es gcv.'ccfl , zoude mogen werden

IL T>eel. H^ w „ gead-
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geadmitteert, en daeropmedegefien hebbende 't voorfchryvens van de Bur-
"

gemeefteren en Regierders van den Hage voornoemt , daerby zy den zelven
"

Zuyrendaet houden voor gerecommandeert tot den voorfz vryen Tap , ten eyn-
"

de liy daertoe voor alle anderen zoude mogen werden geprefereert tot gerief
*'

van de Edelen en vryen Suppooflen voorn. , hebben de Staeten voornoemt
"

vergunt en geconfenteert , vergunnen en confenteren by defen , dat de voorn.

Jan Janfz van Zuyrcndael den tweeden vryen tap binnen den Hage in deplaet-

ze ^'an Gysbrecbt Heerman fal mogen aenvaerden en gtbruj ken , mits Jat hy

hem daerinne getrouwelyk zal hebben te dragen en quyten , agtervolgende

de Ordonnantie begrepen in 't 0£troy daervan zynde en als na behooren. Ge-

daen in den Hage onder 't Zegel van de Staeten voornoemt hieropgedrukt

]] den 19 February 1585. onder flont gefchreven

,

„ Ter Ordonnantie van de Staeten.

„ By my, was getekent.

C. DE RECHTERE.

Lager ftond; Op huyden hebben Jan Janfz van Zuyrendael, in 't wittevan

defen genomineert, mitsgaders Geertruyt Jans dochlQX zyne huysvroiiwe en

Margrkte Jans dochter haarluyderDienftmaegt den behoorlyken eed gedaen,

volgende 't inhouden van defen en 't 06i;roy van den Hage daerinne gemen-

,, tioneert, aen handen van Mrs. NiMaes Camerling en Dirk van Leeirjien, ordi-

„ naris Raden in den Hove van Holland aJs Commiflariflen daertoe geordon-

„ neert. Gedaen in den Hage den 26. February 1585. in prefentie van my,

„ Was getekent

,

J. D E W O E R D E N.

„ Den 30. Julii 1587. wierd Fincent Hanneman by den Hove geadmitteerc

„ volgens den brief by Graaf Maurits als Gouverneur hem gegeven , tot den

„ derden vryen Tap of kelder in den Hage , tot gerief van den Raed , Reken-

„ kamer , Edelluyden en andre vrye Suppooflen , mits doende den eed van geen

„ onvrye te tappen , maer zig te zullen reguleren na het 061rooi van den Ha-

j, ge. Zie tweede Memor. van P. Hanneman /j/. 66.

In den jaare 1593. deden de Heercn Raaden van den Hove ten verzoeke

van de Magiftraat van den Hage deze navolgende Ordonnantie op de Audien-

tie van de Rolle afkondigen; welke Ordonnantie den laatflen Februarie idaj.

weder is vernieuwt gevvorden.

,, ALSOE deBailliu, Schout, Burgemeefteren en Regeerders van den Ha-

„ ge den Hove van Holland te kennen gegeven hebben , dat zylieden onder

„ anderen zyn gepriviligeert in den Hage niet meer te mogen vv^efen, als drie

„ vrye Wyn-Tappcrs voor de vrye Siippooflen van den zelven Hove , te we-

„ ten , de Cafteieyn van den Hove in der tyd , en twee woonachtig binnen den

„ Hage , volgende 't Oftroy henluyden daervan vergunt en verleent by hoog-

„ loffelyker memorie Kaiel by der gratie Godts Roomfch Keyfer &c. in dato

„ den ID Julii 1522.

„ Ende ten einde de voorfz Wyntappers en vrye en onvrye perfoonen en

„ Suppooflen hen zouden reguleren volgende den inhoude van den felven Oc-

,, troye, verfoekende de navolgende punften en articulen uyt den felven Oc-

„ troye geextraheert , gecondigt en gelefen te w^erden in de Audientie van de

„ Rolle en elders daar 't nodich en van doene wefen foude.

„ In den eerlten , dat de voorfz drie vrye Tappers , heure huysvrouwen

„ en Dienilboden zullen gehouden wefen den eedt te doen, dat zy niemant,

„ wie hy zy , wyn en tappen zullen , zy en zullen eerfl vragen , van waer hy

„ compt , en tot wyens behoef hy die wyn haelt , en dat fy niemant wyn en

„ fiillen fcynden , die weten niet vry en zyn.

„ Ende dat niemant van de onvrye perfoonen, Suppooflen wcfende, 'wyp

„ en fal mogen doen haelen tot die voorfz vrye Tappers , direftclyk of^ indi-

„ reflelyk,
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,, reftelyk, op verbeure van hear officie en fltact, die zy ten Hove hebben,

„ ofte op peyne van arbitrale corre6tie.

„ Endedatniemantvandevrye Suppooflen ofte van den geenen , die woonag-

. „ tig zyn op 't Opper-ofNederhof, wyn en zal doen halen tot die voorlz vrye Tap-

» pers , die hy voorts fal communiceren oni gelt eenige onvrye perfoonen

,

>> Suppooften ofte andere, op verbeurte van zyn vryheyt en llaet, die hy tc

:, Hove lieeft, ofte op peyne van arbitrale correftie.

„ Item dat de vrye Suppooflen van den Hove van Hollant , die tot onvrye

,, Hiiyren met eenige onvrye perfoonen eeten ofte teeren, geen wyn tot vrye

,, plaetfen en zullcn mogen doen haelen , meer dan fy voor heure perfoonen

» behoeven ziillen.

,, dat de voorfz. vrye perfoonen , die herberge houden zullen , en iemant
,1 gaftgevvys logeeren of gaftgewys in eeten of drinken fetten , zullen den ex-

t, cys van bier en wyn en andere laften gelden en betaelen , zulks als die inge-

>i zetenen, Buyrluyden van den Vlecke van den Hage doen.

) Ende indien iemant van den geene die op 't Opper-of Neder-Hof van den
>) Hage woonen, bier of wyn by der kannen ofte anders, om gelt uytfetten,

J, vocren en leveren , defelve fullen behoorlyk excys van den Hage gelden en

a betaelen
,
gelyk als de ingezetenen van den Hage ; Dit al ten lafle van de gee-

y, nen die contrarie doen zullen , op te verbeurte van lieure vryheden tot eeu-

» wigen dage fonder verdrach, al volgende den zelven Oftroye.

M SOO EST, dat het voorfz Hof geaccordeert hebbende de voorfz Pu-

»> blicatie , eenen yegelicken , dien dit aengaen mach , belafl en geordonneert

» heef t , belafl en ordonneert henlieden mits defen te reguleren na de pointen

>, en articulen hiervooren geroert, op peyne daerinne refpedlive begrepen.

)) Gedaen in den Hage den 26. Aprilis vyftien hondert drie en tnegentich.

» Was ondertekent.

F. C R I E P.

». Onder ftont gefchreven; 't Inhouden van defen is op ten voorfz 26. Apri-

if lis 1593. in de Audientie vande Rolle ter prefentie van de Suppooflen en

J, andere ommeflaendcrs gepubliceert.

De vrye I'appers zyn eindelyk by verloop van tyden en veranderinge van 's

Lands zaaken te niete geworden
,
gelyk mede alle de voorverhaalde vrydommen

der Suppooflen , hebbende flegts behouden den vrydom (zoo als wy onderregt

vverden ) van eene flui\'er op de floop wyn en zes fluyvers op een half vat bier

(behalven nog agt penningen voor 't regt van inbrengen;) zynde Haags im-
poll ; den welken alleen nog maar genieten de huishoudende perfoonen ; nioe-

tende ihans de Suppooflen alle verdere laflen , buiten en behalven de Burger-
wagt, met en nevens de Buuren van den Hage ondergaan.

XXXII.

ORDONNANTIE 'en SENTENTIE voor die

van den Hage , over het doen van 's Dorps rekeninge , be-

handelen der middelen ^c,

KAERLE by der grade Gods gecoeren Rootnfch Keyfer, al- I5'2.4-

tyt vermeerder 'sRyks, Conink van Germanien, van Spangien,
van Arragon, van Navarre, van beyde de Sicilien, van Jtruialem,
van Hongrie, van Dalmac.ie, van Croacie ike. EerlUiertoge van
Oiflcnryk, Hertoge van Bourgoingnen, van Lothryk,van Brabant,

vanStyer, van Carinte, van Carniole, van Llmburch van Luxem-
/r 'zv X burcb
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burch en van Gelre, Grave, van Habsburch, van Vlaenderen, van

Tirol , van Arthois , van Bourgoingnen , Palsgrave en van Hene-

gouwe, Lantgravc van Elfate , Prince vail Zvvave, Marcgrave van-

Bui'gauw, en des H. Rycx, van Hollant, van Zeelant/ van Phirt,

van Iviburch, van Namen, en van Zutphen Grave, Heere van

\'rieflant, van op ten Windibmarkt, van Slavonic, van Portenau,

van Salins en van Mechelen: Allen den geenen die defe jegenwoor-

digc fullen fien, Saluyt: Alfoo vvy by andere onfe opene brieven

indato z6. in Meerte leftleden verftaen hebbende de queftien en

differenren , die onder andere gerefen waren tuIFchen die gemeene
buyren en ingezetenen van onfen Dorpe van den Hage , en die Tre-
foriers en Regierders aldaer op 't Ituk van de rekeningen, die ge-

daen waren van den accyfen, en andere incommen van der felver

plecke federt den Jaere 1^14. herwaerts, gecommitteert en geor-

neert hadden onfen lieven en getrouwen Raet en Meefter van de
Requclten van onfen Huyfe Meelter Jeroiiimus "oan den 'Dorpe y te

reyien in den Hage en met hem genomen een van de Luyden van
onfe Rekenkamer aldaer, de peftyen niet fufped voor hen tedoen
roupen, foo die Regierders, als die van der gemeente of heure Pro-

cureurs , en te verllaen heure differenten : En waren die opgerefen

uyt faeke van de rekeninge, in dien gevalle te procedeeren terau-

dientie en recoUemente van dezelve rekeninge, de partyen daerinne

geitelt en gepafleert te examineren, en die geene die hy deuchde-
lyk bevinden foude,te pafleren, en die onredelyke te royeren ofte

te modereren, en indien hy 't felve doende eenige fwarighedenbe-
vonde, defelve by gefchrifte te Itellen, €n die overbringen ons of
onfe feer lieve Vrouwe en Moeye die Eierf^hertoginne van Oiften-

ryk, Hertoginne en Gravinne van Bourgoingnen &c. Regente en
Gouvernante in onfer abfentie van onfe Landen van herwaerts ovei',

omme by ons of haer van onfen wegen daerinne gedaen te werden
als behooren fal: Achtervolgeqde 't welk de voorfz MQQ&.QvJeroni-
mtis gereyll es in den voorfz Dorpe van den Hage, en met hem ge-
nomen Meefler Thielmanvan T>uUekem^ oeck onfenRaet en Meefter
van onfe Rekeninge aldaer, heeftde voorfz partyen by hem ontbo-
den, en verftaen hebbende, dat die van der gemeente hem feerbe-
klaegden van de rekeningen van den Hage, gedaen federt den Jaere
i^ii. herwaerts, hebben defelve rekeningen gefien en gevifiteert

totten 14 dach van Januario vyftien hondert vier en twintig beyde
incluys, en daer op gehoort de Gedeputeerden en Procureurs van
defelve gemeente, devvelke Commiftariiren den felven by extra(9:

gegeven hebben alle de partyen die fy in defelve rekeningen hebben
.willen debatteren: die daerop gefcreven en geftelt hebben *t gunt
dat fy hebben willen feggen; daerop die van den Gerechte enTre-
foriers, die dat aengaet, weder by gefcrifte geantwoort hebben,
en hebben alle 't felve by onfe Ordonnantie gecorr.municeert onfen
lieven en getrouwen Heere Jojfe Lourem Do(Sor,Hcere vanTerde-
gem , Prefident van onfen grooten Raet te Mechelen, Heer Charles le

C/fr^^ Ridder,Prefident, enMeeiiev Jacob Feurier, Meefter van onfe
Rekenkamer te RylTel, en Meefter Vincent Cornelifzy Meefter van
onlc voirfz Rekenkamer van Hollant, en dacrna van als rapport
gedaen onfen feer lieven en getrouwen den Grave van Hoichftrae-

ten
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ten- onfen tweeftenCamerUnk, Hoeft van onfen Financier! en Stadt-

houder derfelver onfer Landcn van Holhnt/aldaer ip den Hage
weiende, dewelke oeck de voorfz rekeningen gcfien, en op de dif-

ferenten en fwaeriglieden daerinne bevonden, de perthyen tot ver-

fcheyde dagen en itonden in 't lange daer op gehoort hebben , en
voorts overfien alle 't gunt daer mede fy hen hebben vvillen behel-

pen , en 't gunt dat fy daerof bevonden hebben in gefchrifte ge-
ftelt en *t fdv e ons overgefonden by den voerfz Meelter Jerouhms,
dewelke 't felve mondelinge daerenboven ons aen onfe voorfz feer

lieve V^rouwe en Moeye in de jegenwoordicheyt van onfe lieve en
getrouwe den Hooften deLuyden van onfen SecretenRade byheur
geordonneert en van den Heere van Neufville^ Ridder en Treforier

Generael van onfe Financiengerapporteert enverclaerthecft: Doeii
teweten, dat wy des voerfz es, gemerkt fonderlinge 't advys van
den voorfz Stadhouder en CommiiTariiren boven genoemt , by rype de-
liberatie van onfe voorfz Vrouwe en Moeye,- ten advys van onfen
voorfz Secreten Rade en Finantien, op alles verclaert en geordon-
neert hebben, verclaeren en ordonneren des hierna i volgt.

I. jr* ntiftiftt)

Ecrfl:, alfoo menbeviriti datin den VOeffiDdr{ie van den Ha-
ge in de jacren ifix. if. i6. en 17. diverfche penningen over de
gemeene'Buyren aldaer geheven en ontfangen fyn-, foo by maniere

van leeninge, hondertfte penningen en andet-fints, bedragende ter

fomme toe van feven duyfent ponden , Van xl'^n. of daer ontrent,

daer of men geen ontfanck bevint geiiiaekt in eenige van de zelve

rekeningen i dan alleenlyk van de twaelf hortdert ponden van xl. grn.

op te leeninge gedaen in den jaere twaelve en van hondertvier-

entagtich ponden fes fchellingen in minderinge van den honderllen

penning, en fes hondert t'negentig ponden van 't Weeckgelt. En-
de dat redene eyfcht, dat elcke Trefor4er verantwoort fynen ont-

fanck, foe hebben wy verclaert en verclaeren mits defen, dat men
de Treforiers of andere die 't behooren fal, inelken jaere ontfanck

doen maeken fal van alfulke penningen , als by maniere van leenin-

ge, honderlle penning , ofte weekgelt geheven mach wefen, llellen-

de by goede verclaeringe en fpecificatie van wienfy dei'elve pennin-

gen particulierlyk ontfangen hebben: referverende dezelve van den
Hage en daer toe onfen Procureur Generael van Hoilant in onfen

name hoer adie tegens defelve Treforiers, van daf fy van defelve

leeninge en geheven penningen geen ontfanck gemacckt en hebben,

als 't na recht ende redene behooren fal.

II. .

Item alfoo men in 't uyfgeven van de .rekeninge van den Jaere

i5'i4. bevint gellelt en gepaltcert /o/io 10. tot x; toe, aen i8. par-

tyen verfchooten by Jacob Ballemaker^ aen reyfen ende vacatien

gedaen in de jaeren ifio. 11. ix. 13 en 14. in't vcnolgeu van V
Bailliufihap van den Hage jegens Heer VV'illcm Oom , ende omme te

\ ^hebben vernleuwt heurc 'Privilcglc van de Froetfcbap^ bedragende
fV "ju -i, over
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over de 1131. ponden ii. ftuyvers van xl. grn aldaer by recolle-

mcnte hier voirtyts geroyeert; noch 1628. ponden 6. penningen

ten Jelven pryfe : Knde fVillem Meeufz,. Gecommitteerde van

den felvcn jaere daer op gehoirc, heeft l.iekent en verchiert vande-

felvc pertyen geen handelinge gehadt, noch den felven Ballemaker

of yemanc anders yet daer of betaelt te hebben , defgelycx Ballema-

ker daer op gehoirt, heeft 00k bekent, dat defelve partyen in den
felven jaere 14 gepaileert, van de voorfz, TVeforiers niet ontfangea

te hei)ben: "V^'aeromme wy verclaert en geordonnecrt hebben, ver-

claeren en ordonneren, dat men delelve lomme van i6i8 pond, fes

penningen after 't Hot van de voorfz rekeninge tot ontlaitinge van
onfen voorfz Dorpe van den ilage corrigeren lal,

III.

Item alfoe men by de rekeninge van den Jaere 17. bevint, datde
Treforiers aldaer ontfanck maeken van de fomme van twee duyfent

acht hondert derthien ponden van xl. grn., van renten vercogt ten

twee lyven den penning tien, en ten eenen lyve den penning acht,

en dat omme daer mt de te betaelen de portie van die van aen I]age

in onfe beeden en andere ommellagen van den Landc, die doen ter

tyt groot waren, mits /' innemen van Alckmaer en Jjper.en: Ende
de Treforiers van den felven jaere daer opgehoort , hebben verc!acrt

en getoent, dat fy van der vercoopinge van defelve renten geen
penningen ontfangen en hebben gehadt, hoewel ly daer of ontfang

maeken, maer dat fyin betalinge van dien van de coepers aldaer ver-

claert alleenlyk overgenomen hebben heure quitantien van alfulken

penningen als elk van hen in de voorfz leeningen gcdaen' of by tran-

fport verkregcn hadden-, navolgende de verclaringen , die deielve

Commiilariilen daer of gefien hebben: Ende want men niet en be-

vint, foe hier vooren geieyt is» dat van deielve leeningen by voor-
gaende rekeninge, uytgelteLcn alleenlyk de partyen hier vooren ver-

claert, ecnich ontfonck gemaekt es ten proftyte van den Hage, en
alvxaer 't datter ontfank af gemaekt vvaercj loe en blykt niet iufli-

fantclyk by onfen brieve van Odroy, dat fy gelyke vercocpinge
geaudo.ileert fyn te doene, om te employeren en converteren in

betalinge van rembourfemente van leeninge: Oick mede dat men
na alle redenen niet en behoert \ an geleende penningen eenich prof-p

fyt te eyllchen noch te betaelen; daerenboven dat veel \an de coe-
pers van defe renten by den voerfz Commiflariiien hier op ontboo-
den en gehoert, verllaen dc voerfz redenen genoch, conlideren-
de dat die van den Hage met defe renten niet en bchocrden belait

te fyn, W'aeromme vvy ook geordonnecrt en verclaert hebben, or-

donneren en verclacren by defen, dat de voorfz, renten alfoo in be-,

talinge en rembom-femente van de voorfz leeninge vcrcochttewefen,
nul en van geenre waerde, en dat men dc Coepers- heure quitantie

wedcr geven , mits by hunluyden wederleverende de voorfz rentebri-
ven , om gecasfeert te worden , ter ontlaitinge van onfen voersz. Dorpe
van den Hage, referverende defelve Coepers, te vvetcn den gcenen
die deielve leeninge felver gedaen hebben, of die hem van heure
ouders gecommen fyn, heure ac'tic van tebiyven in fyn geheel, om
daer of mitten andere penningen en fchuldcn van gcl\ke natuyre be-

taelt
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taelt te worden, nae dat men hier namaels bevinden fal, dat dcaf-

fairen van den Hage vermogen fullen ; Ende als van den geenen

die eenige van de ielve leeningen gecogt en by tianlport daeran ge-

comcn lyn, en daer voor 00k renten genomcn hebben, die fullen

ook dair of blyven in heur geheel, om van den Hage hier namaels

als vooren te recouvreren 't gunt dat fy doen blyken fullen foe by

heure affirmatie als by affirmatie van de vercoopers of anders, daer

voor rechtveerdelycken betaelt te hebben.- W'elverllaende dat gunt

dat eenige van henluydenuytfaeke vandefen weder ontfangen mogen
hebben Ibe by manieren van loep en renten ofte om loflinge van dien

,

federt den Jaere vanifi7.tot tenjaere 15-10, incluys, wefen fal indi-

minutie en afsach van de zelve haere principaele fchult en leeninge:

Ende is 't dat fy daerenboven meer ontfangen hebben, willen en or-

donncren wy, dat fy bedwongen fullen werden mit reale executie

tot proffyte van den Hage dat weder te geven en reftitueren.

I V.

Item alfoo de Treforiers federt den jaere 15"! 3. totten voorfz 13

January 14. overgelevert hebben diverfche quitantien van renten,

die in heure rekeninge met debet quitantien belaft llonden , en die

men by gebreke van dezelve quitantien wel behoorde te royeren,

ende niet en behoerde toegelaten te wefen defelve over te geven : niet

min confidererende, dat den Hage van fop veel achterltal ontlall

is, hebben toegelaten en geaccordeert, dat defelve quitantien alfoo

verre die rechtveerdig en deuchdelyk fyn, den felven Treforiers in

betaelinge ftrecken fullen ende gecort worden in heurluyder reke-

ningen.

Item alfoo men in de rekeningenvandenjaereiS.ende navolgende
rekeningen daer na bevint geltelt in uytgeven de fomme van 94..

ponden eene fchelling 3 penningen , uyt faeke van gelyke fomme
en jaerlycxe renten ter loflinge den penning 16,, die de Treforiers

feggen in den jaere 17 vercogc te wefen, daer voor eenige particu-

liere perfoonen tot verfoeke van die van de Weth en Vroetichap
verbonden fyn, en defelve renten op hem^e goeden gehypotequcert
hebben, daer of de Weth defelve particuliere belooft hebben van
des riaegs wegen te ontlaften , alfoo fy feyden de penningen daer of
gecomen geemployeert te fyne in de betalinge van fekere financie

gedaen in den voorfz, jaere 17., om daer mede te vervallen de por-

cie van die van den Ilage in onfe beden, die men als doen antici-

peren en opbrengen moeile, die feer groot waeren: Knde want
men van de principaele hooftpenningen van de voorfz rente niet en
bevint ontfanck gemaekt ten proffyte van den Hage ; oick mede
dat niet en blykt, dat fy op die tyt noch federt van ons vercregen
hehben eenich Odroy , om dezelve lofrenten te mogen vcrcoepen >

Ende dat men viliterende dezelve rentebrieven, niet en bevint, dat
de penningen gecomen \an de vercoopinge van defe renten geem*-

ployeerfyn inde betalinge van onfe beeden, macr eensdecls gecon-
\er-
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verteert inandere fchuldcn, als totten fachte van dc Ba'tlliujcipvau

den Hage : Soe hcbben wy verclaert en geordonneert , verclaercn

en ordonncren, dac men de loop van dczelve renten in de voorfz

rekeninge van den jaere i8. en van de andere jaeren daer na roye-

renfal; Defgelyx de ibmme van 115. ponden, die men in uytge-

vcn van de rekeninge van den jaere 19. bevint gellclt voor de lof-

Tinge van 14. ponden i. fchell. 3 grn. van xl. grn. 's jaers, begr^-

pen in de voorfz 94. ponden, eene fchcU. drie grooten, en dit tot

lade van de geene die de penningen van de voortz vercochte renten

ontfaen en daer of niet en verantwoort hebben.

V I.

Aengaende de achtienhondert twaelf ponden van xl. grn. die

Ballemaeker toegefeyt iyn by uytfpraeke van onlen lieven en getrou-

wen Neve de Grave van Naflau, en daerof hy betaelt is in de reke-

ningen xo. en ^I. boven andere 333. 1 hilips guldens by hem ont-

faen, en dat voorde fomme van lyfp. pond.ii. fchell. 6. grn., die

hy van verleyde penning. n eyfchende was van diverfche rcyfen liy

hem grdaen en verfchoten in de jaeren 15:11. 11.13 en 14. bree-

der verclaert en gefpecificeert in de rekeninge van den jaere 'i^. fo-

lio 10 tot x/. toe, die by de Gedeputeerden van de gemeente leer

gedebatteert fyn, fuilinerende dat men defelve fomme tot ontlaitin-

ge van den Ilage behoerde te royeren , gemerkt dat die niet uytge-

geven ofte gedebourfeert en fyn tot proffyte en by confente van de
gemeene buyren van den Hage : Daer tegens Ballemaeker gehoort

,

die geallegeert heeft Sententie van den Hove van Hollant, en daer-

enboven de verclaeringe van den Grave van Naiiau, en dat hem de
fomme van 5-3 1. pond. 7. fchell. 6. grn. min toegefeyt is, dan hy ver-

fchoten heeft , en daerenboven is hy ten achteren fekere groote fomme
van penningen van dat hy dezelve penningen op finantie geleent haddc,
daerofhem fyne aftie by de voorfz. uytfprake van den voorfz Heere van
Naflau gereferveert is; Ende na dat de fpecificatie van defelve 27^9.
pond. IX. fchell. 6. grn. gefien is geweeit, waerinne dezelve pennin-
gen verleyt fyn , daerby men bevonden heeft, dat defelve gcdaen fyn
fonder ordonnantie van de Weth by eenige pariiculiere perfoonen,
die dat felve ofte ten minlten een groot dcel van dien behooren te

betaelen. Waeromme gemerkt dat de Treloriers goede redenen
gehadt hebben den voorfz Ballemaker de voorfz betalinge van i8ii.

pond, te doen , gelyk die Gedeputeerden van de gemeente ook be-

kent hebben ; Soe hebben wy geordonneert dezelve tot ontlaftinge

van defelve Treforiers alleenlyk te paiferen : Refcrverende die van
den Hage heure adie op ten gccnen by vviens ordonnantie die fel-

ve reyfen gedaen en by Ballemaker defelve penningen verfchoten

fyn gevveell, om die op henluyden te recouvreren, foo wcl 't prin-

cipael als de intereflen, foo dat na rcchte en redenen behooren fal.

VII.

Item alfoo men bevint, dat in den jaere xz. ook fekere leenin-

gen gedaen fyn, bedragendc ter fomme van 273 4. pond. 10. fchell.

van
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van X L. grn , daer ofde Treforiers in defelve heure rekeningen ook
geen ontfanck gemaekt en hebben, en defelve Treforiers daer op

gehoirc, hebben verclaert, dat defelve penningen henluyden ge-

leent f3'n op obligatie in heuren priveen naem, ten eynde dat fy de
portie van den Hage in onfe beeden fonder fchaede furneren en op-

bringen louden mogen, en waren wel te vrede ontfanck daer of te

maeken, alfoe verreals men hen vryen fchadeloes foude willcnhou-

den tegens heure crediteurs: Ende die Procureurs van de gemeen-

te hier op gehoert , waren wel te vrede dat men defelve Treforiers

daer of mrekeninge ontlailliet ,• Welverllaende die geene die haere

fchult mit rechte vervolgen wilden, dat men de Wet niet en inter-

diceerde recht daar of te doene.- Ende na dat wy 't advys van de
voerfz CommiffarilTen hier op gefien hebben, foe ordonnerenwy,
dat de Treforiers van defelve heure leeningen in den felven heuren
ontfanck ontlalt fuUen blyven, mits dat fy gehouden fullen wefen
den geenen die geleent hebben , te betaelen . Ordonnerende onfen

Rechter van den Hage en alien anderen onfen Rechteren , daer of
tot clachte van partyen recht te doen t' alien tyden als fy des verfogt

fullen wefen.

VIII.

Die Procureurs van de gemeente hebben in de voorfz rekeninge
noch gedebatteert diverfe partyen aldaer gepafleert, als die gene
die betaclt fyn den Bailliuwen en Schouten inder tyt geweeil het>-

bende, tot hulpe en voldoeninge van heuren jaerlyxen pacht, bedra-

gende tot goede merkelyke fomme : Defgelycks eenige penningen
die by Ordonnantie van die van onf^n Wet in gifte gegeven en be-

taelt fyn, in recompenfe van dienften: .Desgelyx dat veel extraor-

dinarife partyen aldaer geflelt, behoorden gerekent te wefen in 't

fchot . Ende voerts van collen, reyfen , procellen en anders , diede
voorfz van de gemeente fultineerden , dat al behoerden geroyeert te

wefen: maer overgemerkt, dat die by de Treloriers betaelt fyn by
ordonnantie van de Wet en Vroetfchap; ook mede dat veel van
defelve partyen betaelt fyn by condemnatie van Sententie daer op
gegeven: Ende dat veel van defelve partyen difculferende, ten uyterlten
veel meerder gefchilUen daer uyt gefchapen waren te reyfen totcof-

te en lafte van die van den Hage ; Ende dat defelve gefchillen , die

principalyk toecomen om 't Bailliufcip van den Hage en 't appoinc-

tement daer af gemaekt in den jaere ifof., foe lange geltaen en ge-

deurt hebben, dat goet ware , dat die eens ten eynde quanien;ook
mede dat die felve partyen eens en anderwerf in rekeninge geflo-

ten en by recollemente gepafleert fyn : Soe hebben wy uyt onfe

fonderlinge macht en wetentheyt verclaert en geordonneert , ver-

claeren en ordonneren by defen , dat alle de partyen in de voorfz

rekeninge van den Jaere 13. totten voorfz 24, in January 24. incluys

geftelt en gepafleert, en daer of hier vooren geen mentie gemaekt
is, gepalTecrt fullen blyven, fonder dat men die meer fal mogen
debatteren by recollemente of anderfints, om wat redenen dattet

fy , imponerende daerof dezel ve van de gemeente , heure Procureurs

en alle anHeren een eeuwich fwygen.

ILTfeel. Xx IX.
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I X.

Ende als van eenige partyen die de voorfz Treforicrs by maniere

van paiticuliere rekeninge of andere doleantien hebben willen in-

brengen en lullineren henluyden te comen, gcmerkt dat die ingeen

van de voorfz rekeningen geftelt en fyn , macr wcl Ichyncn met op-

fet uyt de voorfz rekeningen gelaetcn te wefen, die iiillen die felve

Treforiers mogen avergeven,onidie te llellen by de andere fchulden

en afterwefen van den Hage, om in den Ihat, die van noode is al-

daer vermaekt en vernieuv/t, daerop alfulk reguart te nemen als

van regts wegen behoeren fal.

X.

Item alfoe in de voerfz jaeren van 13. tot lo. toe dlverfche Trejb-

riers geweeft JyUy^n dat in de voorfz rekeningen dereitevan deeene
rekeninge gedragen is op de andere navolgende rekeninge, bedra-

gende groote fomme van penningen, daer by men niet weloflichte-

lyken en foude connen geweten ofte ondertaften den Itaet van elke
Treforier, dan by lanckheyt van tyden: Ende want wy begeeren
te weten den ftaet van defelve Treforiers van elk jaer op hem fel-

ven, foe hebben wy geordonneert en ordonneren by delen, de ge-
dragen reflen te corrigeren en after elke rekeninge fyn reite te Itel-

len ende rekeninge in ontfank eerll en alvooren op 't incomen van
de accyfen, die op rekeninge gefchreven fyn , geveritiecrt Avefende;
En dat gebleken fy als 'tbehoert, dat fy van der leeninge nietmeer
ontfanck gehadt en hebben dan by hunluyden nu overgegeven is

,

en daer of fy belaft fuUen worden 't geene dat men als dan bevin-
den fal den Treforiers fchuldich te wefen te doen bcialcn by den
ftaet, die \ande fchulden van denllagc gemaekt fal worden: Ende
ingcvalle de Treforiers fchuldich blyven daer of te doen , realyken
exccuteren en te bedvvingen den Hage te betalen , 't fy in gereede
penningen of in oflollinge van renten.

XI.

Ende alfoe by beroerte, die inonfen voerlz Dorpe van den Hage
gefchict is ontrent fmtc Agnietcn dachinjanuario leitledcn, de Tre-
foriers, die wy by den voerfz Itaet gecommitteert haddcn, z\s,Adri-
acn de Milde

-, ^fan Cammaecker^ en Adriaen Jacobfz Coninek afge-
ftelt waren, en mits dien andere daertoe gedcputecrt , die federtde
bchandelinge gehadt hebben; ende om voor den toekomende tyt

eenige regel en ordeneby provilieindenfelven onfen Dorpe van den
Hage te llellen; Soe hebben wy vcrdragen, ende verdragen mits
defen alfoo wel de voorfz afgeftelde Treforiers , en dat roi hcurlieder
begeerte en ook de geene die tegenwoerdich de adminiflratie heb-
ben : Ordonnerende en committercnde mits defen den voerfz Gra-
ve van Hocchftraeten onlen Stadthouder , om aldaer by provifie te
itellen twee nicuwe Treforiers nut en bequaem om de excyfen en an-
dere incommcn van onle plaetfe van den Hage te ontfangen en re-
keninge daer of te houden, beginnende den i. dach van Augufli

toe-
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comende tot ten eerflen. Meye daer aen; ten welken Aleye dage

men de Treforiers 'voortacn altyt vernieuiven fal.

XIL

Item ordonneren wy voorts , dat de Treforiers van nu voortaen geen

proceilen acnnemen en lullen mogen otte vervolgen , ofte eenige

oncoften u>t faeke van dien betalen , dan by advysvan onfenSchout

en Gerechte , daer of ly Ordonnantie by gefchrifte nemen fallen.

XI 11.

Item en fullen de voerfz Treforiers niet befteden te maken eeni-

ge werken dat boven een pon.t grn. Vlaems bedraecht, dan in pre-

lentie van d-e \\'et ofte ten minften twee van hunluyden , endc ge-

teyckent by den Clerk ^ daerofdefelve Treforier 00k bewys opfyn
rekeninge overbringen lal.

XIV.

Ende om 't groot afterwcfen daer wy devoerfz plaetfe van den
Hage inne bevinden , dat niet mogelyk en is ordene ofte regel in te

ftellen, voor dat den Itaet van den Hage gcweten op de attermina-

tie van de fchulden en afterwefen rypelyk geordonneert fy; Endc ten

eynde dat onfe onderfaeten van den Hage binnen middelen tyde on-

belet en ongearrelleert voor defelve fchulden reyfen en keren mo-
gen ; Soe hebben wy uyt onfe fonderlinge macht de betalinge van
de fchulden en afterwefen van den Hage, byfondere van de renten

federt den Jaere i5'i3. herwaerts, met de achterftallen van dien en
alle leeningc en fchulden federt den felven Jaere 13. gemaekt, ge-

furcheert, enfurcheerenby defen voor den tyt van fesmaenden, om
binnen middelen tyde op te atterminatie en betalinge van de voorfz

fchulden te ordonneren als vooren.

X V.

Ende alfoe om te volcomen en volbringen t' inhouden van veel

punften in defe oni'e tegenwoerdige Ordonnantie verclaert ; als te

veritieren alle den ontfanck tegens de Excys-boeken ; de corredien
in alle de rekeningen te doene, foo van de per refte achtcrltallige

renten en anders; de coopers van de lyfrenten in den Jaere 17. we-
der te leveren heurc quitantien van de leeninge en rembourfemen-
teen van deielve wederteontfangen derentc-brieven,omtecai!cren;
te ontfangcn alle de fchulden die yemant den Hage foude mogen
eylTchen ; Ende voorts alle de fchulden van den Hage by een te Itellen

en te ad viferen , hoc en in wat manierc men defelve vervallen en betalen
fal mogen ; hebben wy geordonneert en gecommitteert mits defen
Mecller

J(?//£' Safbout onfenRact, denvoerfz Ticlman van Dnllekem
Meelter, en Jacob de Joiige Auditeur van onfe Camere van Re-
keninge, of de twee van hen, die daer toe vaceren fullen mogen,
om al 't felve te volcomen en ons van allcs fchriftclyk rapport tcdoe-

X X X ne

,



3^4 PRIVILEGIEN, OCTROYEN, enz.

ne, om onfe ingefetenen van den Hage te voirlien by nieuwe Itaet

of anders , binnen den tyt van fes maenden , dat wy hcure Ichuldcn

en achterwefen in lurceantie geilelt hebben , als na redcnen behoo-

ren fal,

XVI.

Wy ordonneren voorts, dat die van onfen Gereclite tegenwoor-

d'ch en toecomende , niet meer en fuUen mogen pachten , ot docn pach-

ten,part ofdeel hebben, nochvan den penningen van onfe Dorpevan
den Hage, onfen Bailliu en Schout in heure pachte by maniere van Jaer-
lixe pencie yet te baten comen , op peyne defelve penningen op hcn-

liiyden te veihalen, en arbitral yke corredie; verbiedende ook vvel

fcherpelyk de Treforiers van den Hage , dat fy voirtaen niet meer
uyt facke van dien eenige penningen en betalen > in minderinge otte

tot hulpevan den felven pacht, heymelyknog cpenbaer, by ordon-

nantie van den Gerechte of anders, op pcyne als vooren.

XVII.

ffy ordonneren voerts , dat de Treforiers voertaen alle jaere heure

rekenitige doen fullen op ten Stadhnyfe met opene deiiren , daer over ge-

roepen onjen Batll'tu-> Schout, ^chepenen en eenige van den Rykdom
van den Hage binnen de twee maenden na de expiratie van elcken jap-

re, in prefentie van een nyt ojijen Raet en ecu uyt onfin Rekenkamer
aldaer , om defilve rekeninge te hooren en te jluyten als V behoerenfizl-^

en een dubbelt daerof te leveren in defelve onfe Rekenkamere, om
aldaer beu'aert te vvorden mitten andere rekeningen van de voor-
gaende jaeren als nu gerecolleert ; Ende fullen defilve Treforiers

van tweejaeren tot twee jaeren van onfen wegen veniienwt worden
by den geenen die wy daertoe committeren fillen felken Meyedage :

defgelyks alle jaere die Wet, Wardeyns en andere Officiers tot'al-

fulken dage als van outs gecoullumeert es.

XVIII.

Item alfoe den excys die te wefen plach van drie grn. op een vat

biers, en die by onfen oirlove en Oftroy, overmerkende de lallcn

en aftervvefen van den felven plecke van den Hage , in den jaere

15. gellelt en gehoecht was op fcs grn., ontrent St. Agnieten
dag lelHeden weder afgellelt is op drie grn , en gcordonneert dean-
dere drie grn. op te fchryven. h,nde wane ons gebleken is, dat de

3. gru. op een vat biers de laden van onfen Dorpe niet furnerennog
dragen en mogen, foe hebben wy geordonoeen en ordonneren den
felven excys van fes grn. op een vat biers w eder op te ftcllen voor
den tyt van drie naellcomende jaeren , en die te gaderen foo dat
geweeilis; bevelende den nieuwe Treforiers, die voertaen alfoe te

ontfangen en den opgefchreven excys alfoo teinnen en te recouvre-
ren van den tyt dat die opgefchreven is ten protlyte van den liage.

XIX.
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X I X.

Ordonnerende en bevelende voefts de Gedeputeerden van dege-

meente, die de handelinge en ontfanck van de voodz excyfen le-

dert de affettingevan de voorfz Treforiers gehadt hebben, dat fy

daer ofrekeninge en reliqua doen voor onfen Bailliu, Schout, Sche^

penen en Gerechte van den Hage, daer over geroepen een van on-

fen Raet en een van onfe Rekeiikamer , binncn ecn maent naeltko-

mende.

X X.

Wy ordonneren en bevelen voorts de toekomende Treforiers,

'dat fy van de penningen komende van de excylen niet meer en be-

taclen enige reparatien of andere partyen , die men van 'c fciiot ge-
woonlyk is te betalen , op peyne die henluyden 00k in rekeninge
teroyeren, nog enige exrraordinarilTe partyen, dan by exprelle

ordonnantie van onfen Schout, Schepenen, en daer toe geroepen
enige van den Rykdom en Buyren van den Hage.

XXI.

Item dat men 't fchot allc Jaer uytfetten fal,meerderen endemin-
deren by advys van onfen Bailliu , Schout en Schepenen , daer over

geroepen eenige van den Rykdom en Buyren, als men die extraor-

dinarife cedullen van de reparatien van de werken van den Hage
gefien en overleyt fal hebben, en geene werken te paiTeren, ten fy

dat eenige van de Schepenen mit ten Clerk tclcken kennilFe daer of
gedragen hebben, als hier voeren gefegt is, op dat men daer by
fien mach deo acngank en afgank van dien.

XXII.

Item alfoe den excys veeltyts opgefchreven en op rekeninge be-
waert fyn gevveefl, daerop eenige gemurmureert hebben, foe or-

donneren wy de voorlz Wet en toecomende Treforiers, dat fydc-
zelve excys voirtaen verheuren in 't openbaer den meelt dairomme
biedende, by voorgaende kerk-geboden van fes weeken tot fes.

weekcn of van drye maenden tot drie maenden, of andere lange-

re tyt, foe fy dat voor de belte advifcren fallen, ten ware dat die

opfoelaegen pryfequame,en foeluttel gelden mochte, dat voor den
meeiten oirbaer van den Hage, die protl'ytelyker opgehouden en op
rekeninge bedient ware, dan verpacht.

Alle welke Ordonnantien wy willen in onfen Dorpe van den Ha-
ge gepubliceert ,geachtervolcht,geexecuteert en volbracht vvorden,

niet icgenilaende oppofitie ofte appellatic gedaenof tc doene of eeni-
ge Sratuytcn, Privilcgien of andere Ordonnantien ter contrarie;

Ontbicden daeromme en bevelen onfen lieven en getrouwen Stad-

houder voerfz en de Luyden van onfen Raedc en Rekcnninge in

X X 3 HoN
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Ilollant, onfen Bailliu en Schout van den Hage, en alien anderen

onfcn Rechtercn, Julliciertn en Officiercn en onderfaeten, dicn dit

aengaen la!, dat i'y vanonl'e voerlV, Ordonnantie , Declaratic en Stae-

te, en van al t' inhouden van d^efen den Burgers en inge/crenen van

oni'en Dorpe van den Ilage doen lactcn en gedogen ruilelyk en

vredelyk genieten en gebruyken, fonder daer tegens in eenige ma-

niere te doen. Ende op dat niemant ignorantie hieraf prctenderen

en mach, deceive indien ly des verfogt te doen publiceren yege-

lyk in de limiten van fyner jurisdidie alom waermen publicatie is

gewoenelyk te doen. Ende want men van delen in divcrfche Plec-

ken behoeven mochte, willen ^^y dat acn 't Vidimus derzelver on-

der zegel authentycque ofte copie gecollationeert en geteykent by
ecn van onfe Secretarillen > gelove zy gegeven als aen delen origi-

nalen. Oirconden des voerfz es, hebben wy onfen fegel hier aen

doenhangen. Gegeven in onfen Stad vanJiruflel den leften dach van

Julio in 't Jaer ons Hecren duyfenc vyf liondert vier en twintich', en

van onfen Roomfchen Ryke 't felte en van Spangicn 't negenite.

Onder flont, geichreven.

By den Keyfer; myne genadige Vrouwe de Regente, den Eerft-

bilfchop van Pallerme, Hooft en Luyden van den Secrceten Rade,
den Ileere van Neufvillc Kidder, Treforier Generael van de Fi-

nantie en andere tegenwoirdich.

was getekent,

L. DUBLIOUL.

Verder flont: Deze Ordonnantie is openbaerlyk voor den Volcke
in prelentie van myn Heere den Stadhouder , Prefident en Raeden
van Hollant gepubliceert in de Raedcamere by denGriffier op den
xden. dach van Augufto anno XVc. XXIIIJ.

Geexcrafteert uit het derde Memoriaelb. van Sandelin/y/. 61. verjo.

Aanmerkingc.

Hoe verre de zaaken zoo op 't fluk van de Regeeringe, Policie, als wel in-

^onderheid ontrent de behandelingc en adminiftratie van 's Haags inkomften en
gemeene middelen ter dezer tyd vvaren verloopen , hebben wy hier vooren reets

verhaalt , en 00k daarnevens aangetoont de waare oorzaak van 't grooc onge-
noege, dat de gemeence tegens de Treforiers en andere Bewintluiden der open-
baare Godshuifen hadden opgevat , doordien zy t'eenemaal nalaatig bleven in hec

doen van eenige verantwoordinge hunner bedieninge en adminlflratie, welke
men anderzints gewoon was voor haar open te leggen. Keizcr AW/, om dc
ontrufte en misnoegde gemeente deswegen eenige voldoeninge te geven,ordon-
neerde by zynen brie\'e van den 16. Maart vyftien hondcrd vier en twintig

,

dat de gemelde Treforiers van hiinnen ontfang en uitgave behoorlyke rekenin-

ge, bewys en reliqua zouden doen voor twee Commiflariflcn , ten dicn eindc
by zyne Majefteit benoemt en gemagtigt. Dit aldus zynde vcrrigt en de ge-

meente daavjegens gehoort,zoo \'olgde daar op 's Keizers uitfpraake in dervoc-
ge als ze hierbovcn ftaat vermelt.
Op dat nu in \ vervolg zodanige miflagen en verzuimeniflen niet weder zou-

deii
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den pebeuren , zoo gelafte de gemelde Graaf onder anderen by het zcventiende

Artikel van dezelve Ordonnantie wel exprcflelyk , dat de Trtfoners voortaun

alle iaar hiinne rekeninge zouden doen op 't Stadhuis met opene deuren , daar

over gcroepen den Bailliu , Schout , Schepcnen en eenige van den Rykdom van deu

Hage , binnen de twee maanden na den uitgang van ieder jaar, in tegenwoor-

di'^lie'id van een uit zynen Raade en een iiit zyn Rekenkamer alhier ,
om dezelve

rekeninge te hooren en lluiten , als 't behooren zoude , en een dubbeld daarvan

te leveren in dezelve zyne Rekenkamer , om aldaar bewaart te worden , enz.

In gevolge van dit Artikel wierd de Magillraat verpligt , om in 't vervolg de

rekeninge haarer Treforie jaarlyks te moeten doen ten overflaan van twee ge-

volmagtigden , als een uit den Raade Provinciaal en een uit 's Graafs Rekenka-

mer , dewelke daartoe by het Hof in dezer voege wierden gecommitteert.

„ Op hiiyden heeft het Hofvan Hollant gecommitteert en geordonneert , com-

mitteert en ordonneert 'tzelvellofmitsdezenMeerters Corac&i';/'}.!-, RaedOr-

„ dinarys in den voirfz Hove en GejTjfuaK/ffww&yj.Meefter van de Rekeninge des

Keyfers in Hollant, Heere tot Spyk, omme ter prefentie van den Baiiiiu, Scboitt

,

, Sehepeiien en Frvetfchap van den Hage te procederen tut humnge enjluytinge van de

„ rekeninge van dezelfde van den Hage; Ende indien zy damnnne eenige dijfictdteiten be-

„ vinden , den voirfz Hove daer van rapport te doen , om 't zclve gehoirt , voirts gedifpo-

mcrt te 'mcrden naer behoeren. Gedaen,in den Hage den derden Decembns anno
','

vyftien hondert vierenvyftich. In kennifle van my,

„ ( was ondergetekent

)

„ J. D A M.

Dog de aftens , die het Hof in laatere tyden daartoe verleendc , waren een-

voudiger , en behelsden fleets het navolgende : „ 't Hof van Hollant heeft ge-

„ committeert en committeert mits defen den Heer en Mr. Johan Oom van JVyn-

„ gaerden Prefident in den zelven Hove , en Mr. Louis van Kinfchot Auditeur

„ van de Rekeninge in Holland, om te hooren en fluyten 's Haags rekeninge.

„ Gedaen in den Hage den 19. November 1642.

De Regeerders van den Hage , na dat ze zig volkomen na het bovengemel-

de artikel hadden, gedragen, tot den jaare vyftien honderd twee en zeventig,

wanneer die bekende Troublen hier te Lande ontflonden , waerdoor een grooc

verval uit 't ftuk van de Politie geraakte , zulks dat de behandelinge derzelve

zoo flipt en naaukeurig niet konde waargenomen werden , wierden in den jaa-

re vyftien honderd vier en tagtig te rade , om na 't voorbeeld van eenige Steden,

welke voorheen haare rekeninge ten overflaan van CommiirarifTen uit den Ho-
ve en Rekenkamer mede gewoon waren te doen , dog zedert den aanvang van

den oorlog, en wel inzonderheidna't afzweeren van den Koning van Spanje zulks

hadden nagelaaten, zig insgelyks van dien lafl te ontdoen , waartoe zy onder de

hunneneen Raadsbefluit hadden genomen. 't Hof hiervan kennifle bekomen heb-

bende , en in agt nemende , dat die van den Hage volgens Sententie van zyne

Keizerlyke Majefteit gehouden waren hunne rekeninge te doen voor Commif-

fariffen , deed aan de Magillraat van den Hage den volgenden brief fchryven

,

waarby het zelve haar gelafle niet voort te gaan met het hooren en fluiten van

de rekeningen haarer Treforiers, dan ten overflaan van den Prefident en een

uit de Reken kamer van Holland , volgens het cud gebruik.

5> De Prefident ende Raeden aver Hollant , Zeelant

,5 en J^riejlant.

„ "Edeh , Vroome , Eerfaeme en Voei-fienige goede Vrienden. Alfoo wy verflaen

,

xiat men eerfldaechs fal procederen tot hoeringe en lluitinge van de Reke-
ningvan den Treforier van den Hage, nopende den innekomen en vuytgeven

van den Hage over zekere jaeren , welke rekeningen , volgende het oud ge-

„ bruik,
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„ briiik, altoos gehoort en gefloten zyn gcwcclT:, in prcfcntie van den Prefi-

„ dent ende een van de Rekenmeefters van HoJIant ; S O O I S'T , dat wy
U Licdcn by defen wcl ernftelyken verfoeken , ende nicttemin van wegen
der hooge 0^'erigheyt ordonneren U Lieden, naer lict voerfz oiide gebruyk

teregulercn, en overziilx niec te procederen tot hooringe en fliiytinge van

„ de voirfchreve Rckeningen , dan ten ovcrftaan als vooren , zonder des te

„ biyven in gebrcke.

,, Edele, Broome, Eerzaeme en Voorfiemge goede Vrimckn , onze Heeren Godt zy

„ met U Lieden, Gefchreven in den Ilagc den vyfden Novemb. xvc. vier

„ en tagtich.

Op dezen brief zond de Magiftraat aan 't Hof het volgende antwoord

:

„ Edek Hooch gekerde i Pl'^yfe ende zeer f^oorzienige

5, Heeren, 7nyne Heeren van den Kade van Holland.

„ 0ns huyden es gehantreyckt Uwer E. befloten Miffive van date den vyf-

„ den Nove:nbris leflleden , waerby Uwer E. ons kiyden ernftelj k verfoekende

,

„ ende niettemin van wegen de hooge Overigheyt ons ordonnerende zyn, niec

„ te procederen tot hooringe en fluytinge van deRekeningevan den Treforier,

5, nopende den innekpmen ende uytgeven van den Hage , dan ten overftaen

„ van mynen Heere den Prefident ende een van de Rekenmeefters van Hol-

„ lant , fonder des te biyven in gebreke. Waerop Uwer E. fuHen gelieven te

„ verflaen , dat van oude tyden , achtervolgende de Hantveilen ende Privile-

3, gien , die van den Hage gegunt , de Rckeningen van heure Treforiers ge-

j, daen , gehoort en. gefloten zyn by den Bailliu , Schout , Schepenen en Vroet-

5, fcbappe , ten aenhooren van eenen yegelyken. Dan 't fchynt dat wel eerty ts ,,

„ overmits zeker onverftand en gefchille , opgerezen zynde tuffchen de Regier-

« ders van den Hage in der tyd ter eenre ende de gemeente aldaer ter andere

„ zyde, zoo veel gedaen es, dat de rekeninge van den Treforier nopende den

5, innekomen en uytgeven van den Hage , eenige jaeren gehoort en gefloten

,, zyn geweefl in prefentie van twee Commiflariflen , als een van den Rade
„ ende de andere van de Rekenkamere van Hollant , als ook insgelyks in eeni-

„ ge Steden geobferveert es geweefl , dan alfoo defelve Steden in den aenvank

„ van defe jegenwoordige troubles raetfaem bevonden , heurluyder oude vry-

,> domme ende liberteyt weder aen te grypen , hebben heurluyder refpeftive

„ rckeningen by den Treforier gedaen, met open doeren gehoort en gefloten,

„ zonder bywezen van de voorfz CommiffarilTen , het vvelk wy bemerkende
>, ende dat wy zekcre tyd voor de troublen , voorzien zynde met Burgemeefters

„ ende ten opfien van de contribiitien ons luyden by de E. Heeren Staeten

„ 's Lands opgeleyt
,

geflelt ende gerekent werden als andere Steden, ja als

„ eenige van de groote Steden , hebben op den vyfden November voorfchre-

„ ven 7}iet oiifer Froetfchappe , in deliberatie en commitnkatk gekyt , of men de Re-
„ keningen van de Weduwe van ^an Wolf, in fyn leven Treforier van den

J) Hage, doen zoude voor Conimiffariffcn van den Hove ende Rekenkamere,
„ dan of men dezelve hooren en fluyten zoude voor den Bailliu, Schout, Bur-

j, gemeefteren, Schepenen en Froetfchappcn van den Hage; ten welken ryde

j» eendrachtelyk gerefolvecrt is , dat men de rckeningen van IVoIf, en andere

j> navolgende Treforiers doea foude op het Stadthuys van den Hage mic open

J. deuren , ter prefentie ende bywefen van den Bailliu - Schout . Burgemeelle-

j> ren en Schepenen mitsgaders Froetfchappcn van den Hage , ende niet van de

» voorfz CommiffarifTen , alfoo de naefte Steden het felve agterlaetende ende

J, heurluyder rckeningen van der Steden wegen doende zyn onder den heuren.

it Welverftaende , foo wanneer de andere Steden eenige CommifTarifTen one-

» bieden op heurluyder rekeninge , dat by ons van gelyken gcdaan fal worden,

i» ende ons reguleren na het gebruyk van dien; het welk ons dunckens in alien

„ rech-
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it rechten , redenen en equiteit gefundeeft te zyn , doordien wy (onder reve-

), rentie ) van geen mindere conditk en behoorcn tc wcfcn , dan allc andere Stedcn van

), HoUant , deweike in der manieren als vooren zonder prefentie van CommifTu-

M rilTen heure refpeflive rekeningen doende zyn ; welke Refolutie wy verhoo-

)) pen , dat by Uwer E. in hec goede genomen fal werden , ende dat wy met

»i dezelve verftaen fullen werden , voor als nog te mogen volfhaen , ende oni-

i> me te voorkomen en verhoedcn alle inconvenienten ende deleyen van voor-

» gaende ongedaene Rekeningen , zullen voorcs procederen tot hooringe en llui-

>j tinge der voorfz rekeningen volgende onfer Refolutie , ter tyt en wylen toe

it ens geexhibeert ende gelevert zai zyn generaele Ade van de Heeren Stae-

,, ten 's Lands (dcwelke de Politycque zaeken toefhaet te berechten) waerbvde

,, Steden van Holland in hec generael geordonneert ende belafhwerd henzelven

J, in het liooren en lluyten heurluyder rekeningen te reguleren , volgende den

), voet en het gebruyk voor date van de binnenlandfche oorlog des aengaende

„ geobferveert.

„ Edek, Hoochgekerde , W}fe en feer Voorfienige Heeren, zyt hiermede den Al-

„ mogenden bevolen, die Uwer E. lange fpaere in zalige gezondheyt; in den

t, Hage defen negentienden dach Novembris anno vyftien hondert vier en
tachtich. .

"
»t

„ Lager flont gefchreven

.

,1 Die aller Uwer E. Bailliu , Schout , Burgemeeflers

,

„ Schepenen en Vroetfchappen van den Hage.

„ En was ondertekent

,

M. BENNINCK.

OnderentufTchenvervoegden zig de Regeerders van den Hage byeen verzoek-

fchrift aan de Staaten van Holland
, ,, ten eynde zyluyden , als andere Steden

„ van Holland de tegenwoordige en toekomende rekeningen van haerluyder

„ Threforiers mogten hoorenenOuytenophet Stadhuysvan den Hage met ope-

;, ne deuren ter prefentie van den Bailliu , Schout , Burgemeefleren , Schepe-

„ nen en Vroedfchappen , zonder Commiflariflen van den Hove en Kamer van
„ Rekeninge, agtervolgende de Refolutie, by die van den Hage daerop geno-

„ men.

Dit Requefl geflelt zynde in handen van de Heeren Raaden van den Hove
van Holland , om haar Ed. Groot Mogende te dienen van advis , deed het Hof
daarop aan de Staaten van Holland de volgende Remonilrantie toekomen.

,, Edek, Mogende, Hoochgeleerde , TJ^yfe^, Voorfienige.

,5 Heeren.

„ Ontfangen hebbende Uwer Edele Mog. Mifllve van den negentienden de-

„ fer maend met de Requefle Uw Edele Mog. geprefenteert by den Bailliu, Schout,

„ Burgemeeflers , Gerechte en Vroetfchappen van den Hage , verfoekende om-

,, me redenen in de voorfz Requefle verhaelt, dat henluyden toegelaeten fou-

„ de werden het gebruyk van alle andere groote en kleyne Steden van Hol-

,, lant, ende dat fy henfelven daerna voegende de Rekeningen van heurluyder

„ tegenwoordige en toekomende Treforiers zoudcn mogen hoorcn en fluyten

„ (fonder Commiirariffen in de voorfz Requefle vermek) op het Stadhuysvan

,, den Hage, met opene deuren ter prefentie van de voorfz Bailliu, Schout,

„ Burgemeefleren , Schepenen en Vroedfchappen van den Hage , volgende de

,, Refolutie by de Supplianten op den vyfden November k-ftleden met den andc-

„ ren genomen , zoo naer biyken mach by de voorfz Requefle.

„ S O O hebben wy , omme te volkomen het inhouden van Uwer Edele

„ Mog. voorfchreve MilTive , vcreylTchende ons advis op het verfoek van de

//. TiecL Tji ,, Sup-
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„ Supplianten , de voorfz Requefle met de bygevoegde ftucken overgezien en

„ gevificeert , ende omme dienvolgende Uwer Edele Mogende te dicneii van

„ ons advis, Too fal dezelve believen te verftaen , hoe dat in den jacre 1524.

„ zekere queftien en difFerenten gerefen waren tiillchea de Biieren en ingefete-

,-, nen van den Hage en de Threforiers en Regicrders aldaer, op het ftukvan

„ de Rekeningen , die gedaen waren van de AlTyfen en andere inkomen van

„ derzclver Plecke , ende dezelve eyndelyk , na voorgaendc informatie, by fe-

„ kerc Commiffariflen daerop genomen , ende parthyen ten wcderzyden gehoort

,

,, by Sententie van hoog-lofFelyker memorie Keyfer Kaerk do ryftkf als doen

,, Grave van Holland, gedecideert zyn geweell, ende onder andere by 'tfeven-

„ tiende Articule derfelve Sententie geordonneert en geflatuecrt es , dat van

„ doen voortaen de Threfauriers van den Hagealle jaerenheurc rekeningedoen

„ fouden op het Stadhuys met open deuren , daerover geroepen den Bailliu

,

„ Schout, Schepenen ende eenige van den Rykdom van den Hage, binnen de

„ twee maenden na de expiratie van elkenjaere , in prefentie van een uyt den Rade

„ ende een uyt de Rekenkamer aldaer , omme dezelve te hooren ende fluyten

„ als het behooren foude , ende een dubbelt daeraf te leveren in de voerfz, Re-

„ kenkamer , omme aldaer bewaert te werden , ende foo naerder blyken mach

„ by de voorfz Sententie ofte Ordonnantic, hier beneffens gaende, volgende

„ dewelke de voerfz Rekeningen niet fonder redene akoos gedaen zyn gevveeft,

,, ook ter prefentie en ten overflaen van een uyt het Collegie van den Rade,

,, ende een uyt de voorfz Rekenkamer. Endehoewe! de Threfauriers van eeni-

„ ge Steden van Hollant, die eertyts heure Rekeningen ter prefentie van

„ Commiffariflen van den Hove ende Rekenkamer mede plegen te doen , ze-

„ dert den aenvanck van de binnenlandfche oorloge , het zelve gedaen hebben

,

„ ende als noch doen fonder Commifl'arilfen , foo die Supplianten by heure

„ voorfz Requefle verhaelen, nochtans bedunkt ons het zelve in defen imper-

„ tinent te zyn , ende niet te militeren •, eerft deurdien dat aldaer niet en is ge-

j, weefl alfulcken folemnelen Sententie ofte Ordonnantie , als jegens den Thre-

„ fauriers en Regeerders van den Hage, op de klagte van de gemeente ende

„ deredenen de KeyferlykeMajefleit gemoveert hebbende
,
gegeven is,diezon-

„ der redenen niet en behoort gealtereert te werden ,• Ende ten tweeden foo

„ vallen alhier in den Hage andere confideratien , waerdeur die van de Rade en

„ Rekeningen mede behooren kenniffe te hebben van de rekeningen van de

„ Threfauriers van den Hage, gemerkt dat alle vrye en onvrye Suppooflen toe

„ onvrye plaetfen wyn ofte bier haelen , met dien van den Piage in heure Ex-

,, cyfen contribueren : Dat 'er veele Suppooflen geen exemptie of vrydom en

„ genieten in de Excyfen van den Hage , ende dat beyde di voorfz Collegien met

„ alle Suppoojlen Jlaen onder eene PoUcie van Keuren en Ordonnantkn , beroerende de Brant-

,, gereetfcbap,Straet-makerye en anders,daer groote kojlen opvallen, in weike de voorfz

„ Collegien en Suppooflen met den anderen Steden van Hollandt niet gemeens

„ en hebben. Ende mirs dien bedunkt ons omme defe en andere redenen,, die

„ onfe Gedeputeerden Uwer Edele Mogende naerder by monde fullen verhae-

,, len, dat defelve, onder corre6lie, de Supplianten heur verfoek behooren

„ te ontfeggen ; laetende de voorfz Sententie ofte Ordonnantie van den Keyfer

„ Kaerky met kenniffe van zaeken gemaekt, in haer kragte ende vigeur, fon-

„ der de verfochte alteratie ofte nieuwigheyt te admitteren , ten beteren con-

„ tentemente van de Suppooflen en gemeente, geen regard nemende op de

„ Refolutie by de Supplianten op den vyfden Novembris leflleden genomen,

„ als genomen zynde by den geenen die daertoe geen autoriteyt en hebben, en

„ contrarierende de voorfz Sententie , ende boven dien prefumptie van mishan-

„ del makende, ende dat daeromme de Supplianten apparentelyk geen Com-

„ mifTariffen op de voorfz rekeningen en begeeren te liebben, zonder ook te

„ letten op de kofl:en , die op het hooren ende iluyten van de voorfz rekenin-

„ gen mogen vallen , als niet groot of exceflyf wefende . in reguard van ande-

„ re extraordinaris ofte onnutte koften . die by avonture in de voorfz rekenin-

,> gen bevonden mogen werden ; welke koflen ook in alien geval'e by die van

n den Hage mits heure teccnwoordige goede inkompflen ais nu foo wel en be-

>i ter
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ter konnen gedragen werden als in voorleden tyden . foo het Uwer Edele

Mog. kenlyk es. Ende micsdien fcnden \vy Uvver Edele Mog. wederomme
de voorfz Requefte met dc bygevoegde ftukken , omme daer mede gedaen te

werden de goede geliefce van Uwer Edele Mog.

„ Edek Mogende , Hoochgekerde , M^yfe, Foorfienige ffecren, Onze Ileere Godt

wil uwer Edeie Mog. fpaeren in lankzalige en voorfpoedige rcgimence. Ge-

fchreven in den Hage den laetllen Januarii 1585-

Hangende de deliberatie van haar Ed. Groot Mogende , fchreef het Hof den

9, January 1585. andermaal aan de Magiftraat, ten einde zy als nog binnen

veertien dagen zoude procederen tot hoorinee en fluytinge van de voorfz reke-

ningen ten overftaan \-an de twee Commiirariflen , met bedrcigingc , dat zoo ze

daarin nalaatig bleef , het Hof tegens haar zoude doen procederen ais na regcen

en redenen. De woorden van de gemelde miffive zyn deze :

„ Edele, T^roomcy Eerfaeme en Voorficnigc difcreete goe-

de f^rimdcn.3>

„ Alfoo wy verllaen,dat de Rekeningen van den Trefaurier van den Ilage

„ niet en werden gedaen ofte gevordert , beroerendc fyne handelinge en admi-

„ niflratie van veele jaeren; Ende hoewel by Sententie en Edift van den Key-

„ fcr Caerle de vyfde van dier name, in den jaere 1524. gegeven, vcrklaert en

„ geordonneert es , dat van doen voortaen dezelve rekeningen van den Trefau-

„ rier alle jaeren behoort gedaen te werden , ook in prefentie van een van het

„ Collegie van den Rade Provinciael , ende een van de Luyden van de Reke-
„ ningen , foo U luyden kenlyk es , ende ( is 't noot ) nader gezien mach wer-

5, den uyt de voorfz Sententie in den voorfz jaere op de doleantie van de ge-

„ meente gegeven , ende foo wel in de Regifters van den Hage , als van den
„ Hove tot memorie geregiflreert , ende dat dien volgende zedert date van de
„ voorfz Sententie en Edict de voorfz Rekeningen altvt ter prefentie van de
„ Magiftraat mitsgaders twee Gecommitteerden , te weten een van den Rade
„ ende een van de Rekenkamer, gedaen zyn geweeft; foo dat wy by onfe

„ Miffive van den vyfden Novembris voorleden , omme dezelve en andere re-

,, denen U luyden belaft en geordonneert hebben , het zelve gebruyk en Sen-

,, tentie ofte Edift te agtervolgen. Ende want wy verftaen , dat de voorfz re-

„ keningen als noch niet en werden gedaen ofte gehoort ; S O O I S 'T , dat

,, wy Ulieden als noch by defen verfoeken ende niettemin van wegen de Hooge
„ Overigheyt ordonneren binnen den tyd van veertien eerllkomende dagen te

„ procederen tot hooringe en fluytinge van de voorfchreve Rekeningen , ten

„ overftaen en prefentie van twee Gecommitteerden als voorcn, op dat by ge-

„ breke van dien wy niet genootzaakt en werden tegens U lieden te doen pro-

„ cedcren , als naar rechten en redenen behooren fal.

„ Edek, Froome, Eerfaeme, Difcreete goede Frtmden, Onze Heere Godt zv met
„ u luyden. Gefchreven in den Hage den negenden Januani vyftien hondert vyf
„ en tachtich.

De Staaten van Holland het Berigt en advis van den Rade Provinciaal gezien

en onderzogt hebbende, gavcn den 7. Maart 1585- op het Rcqueft van de Ma-
giftraat van den Hage het volgende Apoftil

:

„ De Staeten van Holland en J^f^efivriejland

,

„ Gezien hebbende het adxys van die van den Provincialen Rade en Reke-
5, ninge in Holland, en aenmerkende de Sententie by Keyfer /ifflrc/ hooger me-

T y z „ morie
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„ morie als Grave van Hoilant in den jaere X V c. X X 1 1 1 J. met goede kennifle

van zaeken gegeven , daerby in hec zeventiende artikel werd geordonneert en

geftatiiceit , dat van doen voortaan de Treforiers van dcnHage allejaerehaere

rekeningcn doen fouden op het Stadhuys met opcnc deuren , daerover geroe-

pen den Bailliu , Schouc,-Schepenen en eenige van den Rykdomme \'an den Hage,

„ binnen twee maenden na de cxpiratie van elkcn jacrc ter prefentie van een

.

,, uyt den Rade en een uyt de Rekenkamer aldaer, omme dezelve te hooren en

,, te riuytcn, als het behooren.zoude, en een dtibbek daer af te leveren in de

,, voorfz Rekenkamer , cm aldaer bewaert te worden &c. zulks zedert ook is

„ geobferveert, tot dat den oorlog in defe Landen is gerefen; hebben de Stae-

„ ten \'oornoemt ^•erkIaert en geordonneert, dat die \'an den Hage voorfz hen

„ ziilk-n reguleren agtervolgende de voorfz Sententie en Ordonnantie , omine alle

„ prcfumptkn ,
jaloujien en diffidentie te verhoeden , niettegenilaande eenige Steden

„ van Holland eertyds hare rekeningeu ter prefentie van CommifTariffcn van

5, den Hove en Rekenkamer mcde plegen te doen , en dat zedert den aanvang

„ van den oorlog zulks by hen niet gedaen en is , daer toe alfulcke folemneele

„ Sententie en Ordonnantie niet en was gegeven , die fonder redenen niet be-

„ hoort verandert te werden,- maer alfoo die van den Rade en Rekeninge

,, voornoemt verklaren , dat zyliiyden mede bcgeeren kennilTe te hebben van

„ de rekeningen van de Thefaiiriers van den Hage, gemerkt, dat alle vrye en

,, onvrye Suppooften tot onvrye plaetfen bier ofte wyn halende met die van

„ den Hage in haere accyfen contribueren ; dat 'er veele Suppooften egeene

,, exemptie ofte vrydom en genieten in de accynfen van den Hage, ende dat

,, beyde de voormemde CoUegien met alle de Suppofleii Jlaen onder eene policie van Keurcn

,, en Ordonnantien beroerende het Brand-gereetfchap , Straetmaken en anders, daer greote

,j koflen op valien , in het welke de voorfz Collegien en Suppooften met de

)) andere Steden van Holland niet gemeens en hebben ; hebben de Staeten voor-

» noemt voorts verftaen en verklaert , dat de Gecommitteerden van den Pro-

j> vincialen Rade en Rekeninge voornoemt op de auditie van de voorfz Reke-

» ninge van de Thefauriers van den Hage voor haere vacatien elks daechs

t> niet meer genieten fallen dan die van de Magiftraeten van den Hage elks

„ daegs hebben en genieten, waerna een yegelyk hem zal hebben te reguleren.

,, Welverftaende zoo verre die van den Rade en Rekenkamer voornoemt na

,1 voorgaende belioorlyke infmuatie in gebreken zouden mogen blyven haerluy-

,, der Gecommitteerden te fchikken o'p het hooren en iluyten derzelver Reke-

„ ninge , die van den Hage voornoemt als dan daermede evenwel zullen mogen
„ procederen, niettegenftaande de Sententie en Ordonnantie voornoemt, om
„ alle vcrachteringe der zelver rekeninge te verhocden.

Hier door wierd deze zaak weder gebragt en geflelt , of wel eigentlyk bevef-

tigt in den voorigen llaat. Waarby nog is gekomen , dat Schout , Burgemee-
fteren en Regeerders van 's Gravenhage in den jaare vyftien honderd vier en
negentig aan de Staaten van Holland verfoekende om te mogen hebben Oftrooi
tot het ligten van agt of tien duifend guldens ten dienfle en onderhoud van den
llaat van den Hage , hen het zelve is toegeflaan , onder dien viits , dat wot'
taen de Extraordinaris Rekeningen van die van den Hage gehoort en gefloten zouden

iverdcn voor een Cumniijfaris van den Hove en een van de Kamer van Rekeninge
,
gelyk het

gefchied in haerluyder ordinaris rekeninge ; ixaar in Biirgemeejteren verklaerden egeenefime-
righeyt te konnen maken. Zie verders hicrna onder "AW. lxvij. Zulks dat de Ma-
giflraat thans nog gewoon is haare Stads rekeninge jaarlyks te doen voor en ten

overflaan van twee Heeren CommiflarifTen , als boven meermaalen is vermelt.

Deze voorenftaande Miifivens , Refoluticn , enz. hebben wy getrokken air de

oorfpronkelyke Rcgiflers en Memoriaalboeken van den Hove, als mede uit de
Regifters der Refolutien van haar Ed. Groot Mogende; en zyn ook eenige
derzclve gedrukt te vinden agter het Ampcl-Berigt van den Raade Provinciaa!

onder dc Bylaage W. W. 284-288.

XXXIII.
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XXXIII.

C O MM I S S I E voor den Stadhouder , om de rcgerendc Sche-

penen van den Hagc afte zctten^ ivcder nicttive in de plant

-

ze nan tcjlellen en den hehoorlyken ccd af te ncmcn.

KAERLE by der gratie God;s gecoren Roomfch Keyfer &c. 15-14.

Onfen lieven en getrouvven Kidder van onler ordene, Stedehouder

en Gouverneur van HoUanr, Zeelant en Vrieilant den Grave van

Hoochitraate , Saluyt en dileflie; Om zekere rcdencn ons dacrtoe

porrende, ontbieden \vy U en committeren rnits defen, dac gliy

de Scepenen, die jeeenwoirdelick 't bewint en d'adminilhatie van der

Juftitie in onfen Dorpe en Vryheyt van den Haghe in Hollant heb-

ben, verlaet en deporteert van den Scependom en van den eedt,

die zy ons en onfen voirfz Dorpe daerom gedaen hebhen ; Ende in

hueren fleden anderen van de notabeliten , die giiy aldaer fulc

connen vinden, Itelt en committeert, nemcnde of doende nemen
van henluyden den behoirlyken eedt, om 't felve Scependom elc in

't zyne te bedienen en exerceren, recht, wet en jullitie te doen al-

ien den gheenen dien 't aen hem begeeren fullen in materie hueren

kennifle toebehoirende, ende dat tot Sinte Catherine dach naeltco-

mende; Des te doene geven wy U volcomene macht, authoriteit

en funderlinghe bevel. Ende ontbieden alien onfen Rechteren, Juf«

ticieren,Officieien en onderfaeten, die ditaengaen fal, datzyU dit

doende ernltelyk verdaen en obedieren, want ons alfoe belieft.

Gegeven in onler Stad van Brufl'ele den cerlten dach van Augulto
in \ jaer ons Heeren duyfeht vyf hondert vier en twintich , ende
van onfen Rycken, te wetene van den Roomfchen en Hungarie 't

felle , en van Spangne en andere tnegenfte.

Ondergefcreven,

By den Keyfer in zynen Rade,

getekent,

L. DUBLIOUL.

Geextraheert uit het derde Memoriaelb. van Sandelin/o/. 48.

XXXIV.

COMMISSIE op den Stadhouder Genevan! , om de tegen-

woordige Treforiers van den Hage afte zetten , hen reke-

ninge te laaten doen en iveder andere in derzeher plaatze

aan te Jlellen.

KAERLE by der gracie Godts gecoren Roomfch Keyfer &c. t^x.^^.

Onfen lieven en getrouwen Ridder van onfer ordene, Stedehouder

en Gouverneur van Hollant , Zeelant en Vrieflant den Grave van

Hoochitraete , Saluyt en dileftie. Om zekere redenen ons daer toe

porrende ontbieden wy U. en committeren mits defen, dat ghy
T y i ont-
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Ontflact , verlact en deporteert Adr'taen dc Milde, Clais Kammaker
en Adrlaeji Jacobfz, Con'tnck jegenvvoirdiglyke Trcforiers van onlen

Dorpe en Vryheyt van den Hage in Hollant van der voirfz officie en

van den cedt en alien d'adminillratien die /yluyden tercaufe vande

voirfz oHicie gedaen en gehad hebben, tot lafte van rekeninge, be-

vvys en reliqua by henluyden te doene van heure voirfz adminiltra-

tie, indicn zy dezelve niet gedaen en hebben; Ende in heuren Ite-

de en tot de voirfz Treforierfcip llek en committeert anderen van

dc nutllen ennotabelften, die ghy in onfen voirfz Dorpfult connen
vinden, nemende of doende nemen van henluyden den bchoirlyken

eed dacr toe, om van de voirfz officie te genieten en tegebruyken
en van den rechten ,

prouffyten en vryheden dairtoe itaende en be-

hoirende ter tyt by ons of van onfen wegen anders geordonneert

werd. Des te doene geven wy U volcomme macht, auftoriteit en
funderlinge bevel; Ende ontbieden alien onfen Rechteren, Julli-

ciereh, Officieren en onderfaeten, dien dit aengaen fal, dat zy U
dit doende ernflelyk verltaen en obedieren , want ons alfoe belieft.

Gegeven in onfer Stad van BrufTele den ecrlten dach van Auguflo

in 't jaer ons Heeren duyfent vyf hondert vierentwiniich, ende van

onfen Rycken, te wetene van den Roomfchen en Hungirie 't feite

en van Spangne en andere 't negenfte.

Ohdergefchreven.

By den Keyfer in fynen Rade

geteykent,

L. DUBLIOUL
Geextraheert uit het derde Memoriaelb. van Sandelyn/o/. 47.

XXXV.

INSTRUCTIE
Voor de toekomende nieuwe T^rc/or/m van den

Hage , van 't gunc dat zy te doen zullen heb-

ben als T^refoners,

I.

15-24. Eerfl fuUen fy achtervolgende de Ordonnantie by den Keyfer ge-

maekt en nu gepubliceert , van ftonden aen by advys van de Wet
te pachte ftellen den wyn en bier-accynfen van den Hage voor al

fulken tyt als fy t' famen voir de meefte prouffyt adviferen fullen

,

en dit in 't openbaer by voorgaende Kerkgeboden , den meeften

dairom biedende, nemende dairof goede borgtocht tot verfeker-

heit van den Haeg, als dat behoert.

I I.

Ende indien defelve niet genoech gelden en mogen, en dattet

die Wet enTreforiers prouffitelicker dochte, dezelve op te hou-
den
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den en te doen bedienen op rekeninge, fullen de hantdaer aenhou-

, den , datter toe geftelt worde goede deuchdelyke oprechte luyden

»

I
ten wedden van vyf of fes Rins guld. ter maent.

III.

Ende van drie maenden tot drie maenden de rekeninge daer of ont-

fangen , die gedaen , overgeleyt , gefloten en geteykent zal worden in

prefentie van twee Scepenen, die byde Wet telckendaer toegeor-

donneert lullen worden , en den Secretaris van den Ilage , die het

felve flot teykenen fal; Daer voeren dezelve twee Scepenen en

Clerk voor heuren falarys t' famen hebben fullen dertich lluyvers

,

te weten elk tien lluyvers,

IV.

Die voirfz Treforiers fullen die Wet vermaenen aengacnde die

van Nieuwe Veen^ die mar twaelef ponden van xl. grn. 's jaei'S

mitten Hage en contribueren , ten eynde fy vernemen na den llaet

van die van den Nietiwe Veen > en indien fy machtich fyn meer te

draegen , heuren taux daer na te doen hoogen tot proullyte en hul-

pe van den Hage.

V.

Die Treforiers fullen eerft en vooralaltyt betaelen van de pennin-
genvan heuren ontfange deportie vandenHageinderbedenvanden
Keyfer , en daer of nemen quitantie abfolut van den Ontfanger vaa
de beden felver, omme daer mede te rekenen, en niet van lynen
Clerk of anders van geenre waerden.

V I.

Sullen oick betaelen heure portie in des gemeen Lants omme-
flagen en laften , en daerof oock nemen en overbrengen quitantie

abfolut van den Ontfanger van den Lande in 't Quartier van Delflant.

V I I.

Als van de renten foo ter lofTe als ten lyve, die den Hage fchul-

dich is , fonder daer inne te begrypen de lyfrenten , vercoft in den
jaere XVIJ., bedragende 304. pond. 17. fchell. 6, gn. van xl.
grn., die by den Ordonnantie in 't 3'*'^. articul geroyeert fyn, daer
of en fullen de Treforiers geen bctalinge doen dan by quitantie,

verclaerende perfedelyk de termynen dat die verfchenen fyn;Over-
nemende voor de eerlte reyfe van defelve Rentiers copie autenthyk
van defelve Rentebrieven, die de Treforiers gehouden worden over
te brengen op heure eerfte rekeninge , die fy doen fullen , omme daer-
by te fien de conllitutie van defelve renten , wanncer die vercoft zyn

,

in wat payemente, en wanneer die verfchynen, omme die rekenin^
ge daer na te corrigeren en 't recht van der Hage daer inne te be-

vaeren
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waeren ; en de geene die by tranfport daer an gekomen fyn, fullen

ook copie van den felven tranfport leveren : Ende fal de Treforier

alle de felve rcntebrieven mitten tranfporten doen regiltreren tot

colte van den Hage in een Francynen Regilter, opdat men daer af

bcter memorie hebben mach , als men die te doen fal hebben.

VIII.

Ende aengaende de voorfz Lyfrenten, vercoft in den voorfz jae-

re xvij. die by 't derde articul van de voorfz Ordonnantie te niec

gedaen fyn, die Treforiers zuUen den rentiers doen overbrengen op
ter Sradthuys heure rentebrieven, omme die te calfeeren, mits den
felven wedergevende heure quitantie van den leeninge en rembour-
fementen,in de llede van de welke de felve rentiers de vooriz ren-

tebrieven gegeven zyn geweeft: Ende fullen de Treforiers van heu-

re diligentie verantwoorden in heure eerfte rekeninge , en aldaer

overleveren de voorfz gecaileerde brieven ter ontlallinge van den
Hage.

I X.

Item fullen de Treforiers overfien of van den pertyen in de felve

quicantie begrepen ontfanck gemaekt is , en , indien 't noot is , den
geenen die deielve leeninge gedaen hebben, hooren by cede ofhem
defelve noch comen, en de geene die by tranfport daer an geko-

men fyn , Wat fy dair vooren gegeven hebben , omme daer in 't prof-

fyt van den Hage te doen , navolgende 't voorfz. derde Articul van
de voorfz Ordonnantie.

X.

Item de Treforiers en fullen voortaen niet betaelen tot hulpe van
den pacht van den Bailliu of Schout, al navolgende 't fefuende ar-

ticul van de voorfz. Ordonnantie.

X I.

Noch eenige penningen die vuytten fchotte behoeren betaelt te

wefen, na inhoude van 't twintichfte articul van de voerfz Ordon-
nantie.

XII.

De Treforiers en fullen niet betaelen van eenige extraordinaris
pertyen, dan by Ordonnantie van Schout en Scepenen, daer of fy

ordonnantie en quitantie op heure rekeninge overbrengen fullen ,

op pcyne van radiatie.

XIII.

De felve Treforiers en fullen niet betalen van eenige voorgaende
fchul-
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Schulden van Leeninge, achtcrftallige renten of anders verfchencn

of ^evallen voor de date van defe Ordonnantie, als nu gepubliceert,

voor dat op de betalinge van defelve fculden by nieuwe ftaete by

der Keyferlyke Majefteyt rypelyk geordonneert fal wefen,

XIV.

Item de Treforiers fuUen diligentie doen te innen alle de rellen,

die fy bevinden fullen by 't Hot en recollemente van de voorgaende

rekeningen nu gedaen , den Hage fchuldich te wefen : Ende alfoo

men de Treforiers van de Jaeren 20,, xi., 22. en 13. fchuldich

blyft de fomme van 1900. ponden van xl. grn, of daer ontrent , daer

jegens fy geobligeert zyn in diverfche leeningen, die fy t' heuren

lalte genomen hebben, breder verclaert in 't fevende articul

van de Ordonnantie nu gepubliceert, en daer of geordonneert es

den Rechters tot clachte van partyen regt te doen , en dattet geen

reden en waere de voirfz Treforiers te bedwingen tot betalinge van

de voorfz geleende penningen en henluyden heure relte fchuldich

te blyven , foo fullen defe nieuwe Treforiers de voorgaende Trefo-

riers van defelve heure refle voldoen, ten eerllen dat fy fullen mo-
gen , ofte ten minften foo veel Schuldenaers van de voorfz, leeninge

t' heuren lafte nemen, dat de voorfz Treforiers van de jaeren ^o,

XI., 12. en 23. daer af ongemoeyt en onbelaft blyven.

X V.

Ende voorts dat binnen den tyt van defefesmaenden dat defchul-

den van den Hage in furcheance gehouden fyn, fy recouvreren alle

de fchulden, die den Hage ten afteren is, enfolliciteren aen Meef-
ter Jooji Sasbout Raet , en Tielman van T>ullekem Meeller ; en Ja-
cob de Jonge Auditeur van den Camere van de Rekeninge in Hol-

lant als CominifrarifTen hier toe geordonneert, ten eynde dat fy ad-

viferen op te voirfz ltaet,en hoe en in wat manieren den Hage de- **'

felve fchulden vervallen en betaelen fullen mogen.

XVI.

De Treforiers fullen vermaenen, dattet proces by appcllatie te

Mcchelen hangende tuifchen die van den Hage en IVtllem fonder

*Da7ick als Scout, bedragende 480. ponden van xl. grn., daer af bree-

der mentie gemaekt is in de rekeninge van den jacre iB. fol. 30.

en in de rekeninge \^. foL 26., aldaer telkens 240. ponden in uyt- •

gevengeilelten gepaiTeert fyn , om 't felve proces tedoen termineren.

XVII.

De felve Treforiers fullen 00k van gelykendoen vervolgen 't pro-

ces itaende tegens Heere IV'Ulem Oom van fVyugacrden^ roerende

de rede den Hage gebrekende over 't voile rembourfement van 't

reccs van de 898. pond, by den Hage verfchoten Heer Flons van
Wyngaerden.

ILTieel Zz ' XV III.
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XVIII.

De Treforiers Allien verifieren alle de Journalen van den geenen

die de excyien ontfangen hebben fedeit den Jaere 15-13. tot ten jae-

re 152,3.9 om te fien of te rechte ontfanck gemaekt es ten proufiyte

van den Hage, als dat behoert.

X I X.

Defgelycx de obligatie van de drie duyfent ponden, van xl.groo-

ten, die de gemeente feggen, dat die van den Hage de Stede \an

"Dordrecht hier voortyts gcleent fouden hebben, of ten minften te

veinemen, waiter in der waerheyt of is.

X X.

Alfoo de leeninge van de twaelf hondert ponden, daer of in de

rekeninge van veertien ontfank gemaekt is van negen hondert pond,

enin den jaere van vyftien van drie hondert pond.meerbedraegenfou-

de 70. of 80. ponden, navolgende fekere memorie daer of wefen-

de, foo fullen die nieuwe Treforiers diligentie doen, dat te recou-

vreren van den geenen die 't behooren fal ten prouffyte van den
Hage en daer of verantwoorden in heure eerfte rekeninge.

XXI.

Defgelyex bevint men , dat die leeninge den Grave van Hoog-
ftraete tot 'sKeyfers behouf gedaen in den Jaere 1515'. , bedragen

foude 1 128, ponden en daer en is maer ontfanck gemaekt en ver-

antvvoort van 1026. pond, daer by te luttel ontfank gemaekt es van

loz. ponden, dat de Treforiers 00k verhaelen en dair of verant-

woirden fullen als vooren.

XXII.

De Treforiers fullen oock diligentie doen te recouvreren die cof-

ten , gedaen tegens wylen Floris van Oyen mit andere partyen de-

felve faeke aengaende, verclaert in *t uytgeven vande rekeninge 22.

fol. 9. en daerof verantwoorden als voiren.

XXIII.

De Treforiers fullen doen rekenen de erfgenaemen van 1)irk

Janfz. "Dtryker en Jan Splinter t van 18. ponden by henluyden ont-

fangen, en daerof fy fchuldich fynbewys te doen, navolgende heur-

licder Ccdulle, overgegeven op te rekeninge van den Jaere 13. fo/.

II. of by gebreke van dien defelve fomme op henluyden te verhae-

len ten prouffyte van den Hage en daer ofverantwoorden als vooren*

XXIV.
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XXIV.

Defgelycx Jacob Ballemaker van ix. ponden van xl. grn. by hem
onfiingen in den Jaere twintich, blykende by de rekeninge fol. 6.,

om te bewyfen waer hy die gediftribueert heeft, ofte die te recou-

vreren, en dair ofte verantwoorden als vooren.

XXV.

De Treforiers fullen doen vervolgen de adie den Hage gerefer-

veert van de geleende penningen, ontfangen en niet gerekent, daer

op mentie gemaekt is in de nieuwe Ordonnantie in 't eerite articul.

XXVI.

Defgelyc de aftie verclaert in 't fesde artikel aengaeride Jacob

Cornelifz BaUemaicker.

XXVII.

Alfoo men bevonden heeft, dat de Scepenen nemen prefentie-

geltinde Ommegangen in de proceffie van 't H, Sacraments-dach en

als men die excys verpacht , daer en fullen de Treforiers voortaan

niet meer of betaelen dan alleenlyk de prefentie van den Bailju,

Scout enGerechte, na oude gewoonte, op ten Ommeganck-dach
alleenlyk , nemende daerof ordonnantie of kennifte van den Clerk

,

als dat behoert.

XXVIII.

De Treforiers en fullen den tyt van heuren Treforierfchap gedu-
rende, geen Scepen van den Hage mogen wefen.

XXIX.

Ende indien den Hage eenige renten verkoopen moefte, dat en
fullen fy niet mogen doen, fy en hebben daer of eerft en alvooren
Oftroy van de Keyferlyke Majelteit in behoorlyke forme ; en dit

eer die Treforiers eenige penningen ontfangen of eer die vercoop-
brieven gefegelt vvorden, op peyne dat op henluyden te verhaelen.

XXX.

Ende indien men eenige leeningedoet, daerzullen die Treforiers,

die defelve leeninge ontfangen , heure obligatie ofte cedulle afgeven

,

verclaerende de fomme en den dach, dat men die weder rembour-
feren fal , en dair of gehouden wefen ontfang te maeken in 't felve

Jaer, dat fy die ontfangen fullen hebben, nemende die wederom-
me in 't uytgeven dcr rcmbourfementen van den felven leeningen

,

indien fy eenige doen.

Zzt XXXI
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XXXI.

Item fullen foUiciteren en de Wet vermaenen , dat fy voirfien in

die Policie van den Hage, als van Vilch, Vleyfch, Brood endean-

dere viftalie, die men in den Hage vercoept, daer veel clagten of

fyn; en loefien dat de Vinders, die men voirtaen maeken fal, geen

macgen ofte fwagers en fyn, ten eynde dat ly te bet toefien en hen

in heuren lallen quyten mogen.

Aldus gedaen en geordonneert by myn Heere den Grave van

Iloochitrueten als Sfadthouder Generael van Hollant den xij. Au-
gufti vyftien hondert vier en twintich.

Was.geteykent,

A. DE LALAING.

Geregillreert in 't derde Memoriaelb. van A. Sandelin foL j2. verfo.

XXXVI.

^6ie en Reglement nopende het onderhotid van de kade buiten

de Leproofen van den Hage.

15-31. ALSOE de Schout en Gefwoeren Ambochtsbewaerders van

Ryswyk in den naem en van wegen der invvoenders van dien den
Hove van Hollant by diverfche heure Requeften te kennen gegeven

hebben, hoe dat de kade liggende tuflchen de Leproejen van der

Hage-, ftreckende zuytwert tot die Watermolen ^ tlaende op die

Laekenjloot , hier voirtyrs gemaeft en geordonneert is gew eeft al-

leenlyk tot een waterfcuttinge omme de Noortpoldere van Ryswyk
te befchermen van vreemde wateren ; welke kade die voirfz van
Ryswyk 't hueren lalle en kolle hebben moeten onderhouden , fon-

der dat men dezelve caede oeyt met paerden gercden heeft, maer
was dezelve kade bevryt aen de Noort en Zuyt-zyden met groote
Iterke heckens , dat daerup gheen paerden, koeyen ofteandcr beef-

ten coemen en mochten. Ende defen n) et tegcnltaende , dat die

van denGerechte van den Hage hem vervoerderden de voerfz cae-

de t' ontgronden, 't welkeen veen-grond is en dehccken t'openen,
omme dezelve kaede rycbaer tc maeken , omme de fchuyten te

trecken mitten paerden t'heuren grooten fcaede, verfochten daer-

omme een Commiflaris, die hem vinden foude op de voerfz caede
ter prefcntie van de voerfz partyen , omme die te hoeren en ver-

eenigen, indien hy konde ofte den Hove van fyn befoingne rapport

te doen ; Om dien achtervolgens is CommilTarys geordonneert, die

ter prefentie van de voirfz partyen geweeft is up die voerfz kaede
en byzondcr den xxijen.Decemb.anno XV^. XX. en den xxj^n.

Januariidaer aenvo]gende,enbevonden groorc diepegaeten duer de
voerfz kaede gefchuert, zulx dat die noch rvebaere noch gankbae-
re en was , foe hebben de voerfz Commiirariflen gelait den vocifz.

van Ry/wyk de voerfz gefpuoelde gaten te Itoppen , en die te be-

waeren datter gheen mcergneten in en bracken, en dat by provifie,

ende
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cnde dat fyluyden die colten omme 't zelvete doen zouden verleg-

gen, omme daervan gerembourfeert te worden van den ghecnendie
by den Hove bevonden fouden worden defelve kolten te dragen.

Ende alfoe dezelve kaede in fulken Ichyn is blyven leggen tot laf-

te van den voerfz van Rys'wyky fonder dat daertoe yet anders ge-

daen is totten xvje". Decemb. anno XXX J., hebben die voerfz

van Ryswyk 't zelve den voerfz Hove wederdmme by huerRcquef-
te te kennen gegeven , verfouckende geordonneert te worden een
Commilfarys met macht en auftoriteit, die do voerfz parthien noch
eens voer hem roepen zoude, en die vereenigen, indien by conde,
ofte den Hove zyn rapport duen; Dien achtervolgcnde heeft de
Commiffarys de voirfz partien , te weeten die Gedeputeerden van
'Delft y Huge en Ryjwyk tot diverfche ilonden by hem gehadt, en
overmits hy die zeke partyen nyet en heeft connen veraccorderen

,

heeft gemaeft fyn proces Verbael en gerecouereert zeker Concept
by den Hoogen Heemraet op 't maeken van de voerfz kaede begre-

pen ende oeck fekere brieven van obligatie by die van den Hage
gegeven, omme de voerfz kaede te maeken en 't onderhouden,
ende heeft de voorfz CommilTarys van als den voorfz Hove fyn rap-

port gedaen; 't zelve rapport gedaen zynde, mitsgaders gehoirt 't

concept van den voorfz Commiflarys, is geordonneert geweelt, dat

men 't zelve zoude communiceren mitten Heeren van de Rekenka-
mer ter prefentie van den Onlfangervan Noorthollant W'tllem Gouty
omme gehadt hoerluyder advys en opinie geordonneert te worden
als 't behoeren loude; 't Zeh^e gedaen zynde is geordonneert ge-

weefl en ordonneert 't Hof mits defen,dat totonderhoudenilTevan
dezelve kaede en ten eynde dat men die mitten paerden zal mogcn
ryden met vracht, byerfchuyten en alrehande coopmanicepe ; Dat
de voorfz Ontfanger van Noorthollant alien jaeren fal duen leggen

tot reparatie van de voorfz kaede, felTe Carolus gulden, die men
ommellaen fal op de riemtaelen , Ende die van den Hage zullen alle

jaer daer toe betalen in handen van den voirfz Ontfanger Idfe Ca-
rolus gulden , die van Ryswyk zullen alle jaere up de kade bringen ot

doen bringen twintich fchuyten fants. Item fullen oick den weltcant van
de voirfz kaede upfetten met zoeden anderhalven voet van de kant

en onderhouden en vollen met baggert en anders en die belteeken
mit willigen rys voer den flach van den water van den \X^elten , des

zullen fyluyden hebben den houw van 't voorfz rys ; Item die van
Voirhirch zullen alle iairup de voirfz kaede bringen twintich fchuy-

ten fants Item elke Biervoerder vuytten Hage alle jaers fes fchuy-

ten fants, en elcke Schuytvoeder foo wel van T)clfy als van den
Hage alle jaers twee fchuyten fants; Ende 't fant fal up die voerfz

kaede gebrocht worden alle jaers voor den cerften dach van Fe-
bruarii op die peyne van dubbelt; Men fal- die voerfz kaede niet

weyden mit paerden, koeyen,kalveren,fcaepen noch gheenrehande
beeften up die verbeurte van dien ende drie Carolus gulden, d'eene

heltt tot profiyte van den geencn die ze fchutten fal, en d'ander

helft tot profiyte van de voorfz kade. T^e voorfz Ontfanger van
Noorthollant zal hebben V onderijuind en commijjie , omme die voorfz,

kade te doen repareren en onderhouden inder maniere voirfz ende daer

van rekeninge houden, gelyk hy doet van de Riemtalen, ende dat

Z z 3 al
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al by provifie en ter tyt en wylen toe, dat by den voeifz Hove up

d' onderhoudeniile van de voerfz kaede andcrs ial fyn geordonneert.

Aclum den xxijc". Aprilis anno X Vc. XXX IJ. hy Afendelft,

IVarmonty Colfter, Benninck^ Coebeh Sasboiit , Tjnjjen.

Geextrahcert uic het eeerfle Memor. van de Jonge/?/. 122. veyfo. en vierde

]Memor. van Duyk/(//. 296.

XXXVII.

V E R B O D van eenige Boelhuyfen te houden Hnnm den Hagc

en Hage-Ambacht , dan ter prefentie van den Secretaris

en Bode van den Hage.

I545'- KAERLE by der gracie Godts Roomfch Keyfer &c; Den
eerilen Deurwaerder van onlen Raide in HoUant hierop verfocht

Saluyt. Alfoe de Secretaris en Boode van onfe Vryheyt van den Ha-
ge ons te kennen gegeven hebben , hoe dat een van de principael-

Ite profyten en emolumenten van dezelve twee Officienis,het recht

dat zy hebben uytte Boelhuyfen, die in de voorfz Vryheyt gehouden
worden, daerof fy hebben heuren gewoenlyken falaris, ende moe-
ten daervoeren borge nemendie penningen te innen ende goetdoen
Sec: en hoewel niemant geoerloft en is den Thoenders hierinne

eenich empeichement te doene , nochtans eenige vervorderen hen
dagelycx imboel en andere diverfche goeden te verkoopen binnen

hcurcn huyfen in groete meenichte , met verhoogen en by den my-
nen, hen behelpende met Uytdraegflersende andere die de Luyden
daerof adverteren, fonder eenich bekken-geflach; Welke Uytdraeg-

Iters daer oeck bybrengen diverfche goederen, om te verkoopen,
fonder den Thoenders daerby te roepen ofte heure gewoenlicke
Salaris, daer toe van oudts llaende, te betalen, tot groote diminu-
cie van 's Keyfers officien voerfz, begeerende daerinne onfe provi-

fie; SOE EIST, dat wy Ijegeerende daerinne te voerfien ende
onfe Otiicien en Domeynen in vvaerde te houden , U ontbieden en
bevelen , daertoe committerende mits defen , dat ghy van den
Raedhuyfe van den Hage van onfen wegen feer fcerpehcken verbiet

en interdiceert alle inwoenderen van den Hage ende Haeg-amboch-
te , wie fy fyn , vry ofonvry , edel ofte onedel , Geeftelycke ofW'eer-
licke , eenige Boelhuyfen te houden na voorgaende bcckengeflach

ofte fonder beckengeilach binnen heuren huyfen , met opene ofbe-
llotene deuren, deur vvaerfchouvvinge van Uytdraeglters ofte ander-

zints gedaen , eenige menighte van goeden en imboel te vercoepen

by verhoogingen, offlachof myne,dan ter prefentie van den voer-

fchreven Clerk en Boode, ende dat op heuren behoirlicken en ge-

woenlicken lalaris, dat fy dairvan gewoenlickcn fyn re gcnieten,

ende d.it achtervolgende d'oude gewoenten, uytgcllindcrt in flerf-

huyfen, aldacr de erfgenaemen onderlingen, fonder byroepen van
de vrcemde perfc onen, die goeden van een erffenille ofte heredi-

tcit by vcrhooginge ofte offlach fullen willen verkoepcn en diflra-

hercn. Ende indien yemant contrarie van deze Ordonnaniie dede,
foude
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foude wefen op verbuernifTe van een derdendeel van hct gunt wes

fulke goeden gegouden fullcn hebben, te verbeurcn by den geenen

die alfulke verkoopinge doen ofte van w iens ^^ egen die gedaen M
werden, te applicecren de helft van de peynen cot onfen profyte,

een vierendeel tot proffyte van den Clercq en Boode voerlz en een

vierendeel tot profyte van den aenbrenger •, van het vvelk le docne

wy Uw geven volkomen macht, ordonnerende alien Officieren , dien

de kenniile daerof behoert , te proccderen tegens den Overtreders

als 't behoort. Gedaen in den llage onder het Zegel van |ulluie,

hier onder op 't ipatiutn van defen gedrukt den I'efden Junii Anno

XVc. XLV. van onfen Keyferryke het fes en twintichlten, en van

onfen Coninckryke van Caltilien en anderen het dertiglte.

Onder ftont gefchreven

,

By den Keifer, Ter relatie van den Stadhouder

Generael, de eerlle en andcre Raiden van

Hollant, Zeelant en Vriellant.

en ondertekent

,

J. D A M

Geregiftreert in 't eerfte Memoriaelb. van
J.

van Dam/o/. 121. veifo. en ge-

drukt agter het Ampel-Berigt van den Hove, Bylaage H. 4. loco pag. 122.

XXXVIII

't Hof confenteert die van den Hage, om een halve Jiuiver

op elk vat bier te mogen Jlellen , tot verval van de quote

van den Hage , in de kojlen van 't fchieten van de vaart
.

na Delft.

ALSOE die inwoenders van den Hage by Sententie van myn ij^o.
Heeren van den Secreeten Raede mede gecondempneert fyn tehel-

pen opfchieten die Vairt ftreckende van den Leproofen van 'Delft tot

aen die Vriefen^ ilellende die quote van dien tot taxatie en mode-
ratie van dezen Hove, die 't Hof gearbitreert heeft ter fomme vaa

twee hondert feilien ponden dertien fchellingen vier penningei> tot

XL. grooten vlaems. Ende want 't Lichaem van den Hage mti fuf-

fiiant en is de voerfz fomme alleen te mogen opbringen , foc^ heetc

't voerfz Hof uyt zondcrlinge coniideratie tot furniirement van de

voorfz fomme geordonneert engeitelt op clke Viit4aiers , -dat binnen

den Ilage en dependentien van dien gedrofiken en gelleten fal wer-

den, eene groote Vlaems ; En dit geduerendc ter tyt toe de voerfz

fomme opgebragt en gefurneert fal wefen, en langer niet , dair oic

innecontribuercn fuUen alle Edelen en Silippooften van den Hove en

alleanderevrye perlbcnen; welke groote Vlaamsbetaclt fal werden
in handen van de Biervoerders van den Hag^", a'eet" z^y eenich bier

zuilen mogen leveren; al achtervolgende zekere Apoitille op de

marge van de Requelle by de voorfz van den Hage den Hove ovcr-

gegc-
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gegeven, geftelt, 't wclk hier vercundigt werdt, ten eynde nie-

mant hicraten mach pretenderen ignorantic. Adum den ii. julii

If 5-0. tor prefentie van JVeldam en Boot » ter Audicntie van deKol-

le gccommitteert.

Cccxtrahccrt uit liet twee Memor. van Van Dam fol. 179.

XXXIX.

O C T R O O I "ooor die van den Hagc , om excys te mogen

heffen op wyn en bier voor den tyd van fes jaaren.

i5'5'3- KAERLEbyder gracie Goids Roomfch Keyfer &c. Allen den
geenen die defen jegenwoirdigen zien zullen, Saiuyt; Alfoc onfe

licve en gecrouwe die eerfte en andere Luyden van onfen Raide in

Hollant ons onlancx geadverteert hebben van den Itaat en 't achtcr-

heyt van der Wet en Regierders van onfe Vryheyt van den Huge •

enbyfondere dat d^xt Jeven nyeuwe Scepenen en twelf Vroedfchafpen

of RadeUi dewelke onfe lieve en getrouwe Neve den Heere van
iSeuren, Ridder van onfen Ordene, Admirael van der Zee en Stad-

houder van onfen Landen van Holland en Utrecht op St. Katery-
nen dach den xxvften van den maent van November leftleden al-

daer in den Wet geltelt en gecommitteert heeft, gheenen eedt en
hebben willen doen na ouder gewoenten, maer allenich willichfyn

geweeft eedt te doen , omme juflitie tuflchen den Officier en par-

tyen te adminiflreren , en dat fy aengaende 't regiment van den in-

commen en vuytgeven der voerfz plaetfe , te weten 't verpachten
van de excyfen , betalinge van de renten en van onfe beden ordi-

naris en extraordinaris geen eedt en hebben willen doen nog d'ad-

miniltratie van dien aenveerden , fuftineerende onmoegelyk te we-
fen die te mocghen voldoen, ende dat fyluyden in gyfelinge hebben
moeten leggen om te voldoen, den termyn van de extraordinarisbe-
de gevallen in 't eynde van Junio leftleden, die zy mit impofitieCa-
pitale ende anders opgebracht hebben , en dat zy den tweeden ter^

myn nu wcder vcrvallen in 't eynde van Odobris en nog onbetaelt,
bedragende negen hondert negen en t'negentich pondcn negen Schel-
lingen acht penningen van xl. grn. onfer Vlaemlcher munte 't pont,
nyeten weten tevinden, vermits dat fy fultincren te hoech geflcltte
fyn in de verpondinge en onfe gratie henluyden verleent te weynich
te zyn; Waeromme begeerendc te voorzien ter adminiflratie, wel-
vaert en regiment van der zelver plaetfe , uy den voerfz van onfen
Rade in Hollant belaft ende bevolen hadden, dat fy mitten Luyden
van onfer Rekeninge aldaer de zaeke in 't breeder communiceren
fouden ende famentlick op den voerfz ftaet rypelicken gelet heb-
bende advyferen eenige bequaeme middelen ende expcdienten zoe
om de voerfz. achterltellen up ce brengcn ende te betalen , als oick
omte voerfien ter adminijlratie en welvairt vande voirfz plaetfe, de-
welke middelen en expedienten,die van onfen voiriz Raide en Re-
keningcn in den Hagc ons overgezondcn hebben, Doen te wetene,
dat wy de faeckcn voerfz ovcrgcmcrkt en nadien dezelve middelen
en expedienten, mitsgadcrs der {tact geraaed van de Icfte rekenin-

gen



VAN 'sG R A V E N-H AGE. 38;

gen van t'incommen en vuytgeven van onfervoirfz Vryhcyt van den

Hagebv onzefeer lieve enbeminde Suiter die KoninginneDouaigie-

re van Hongryen, van Bohemen, en voer ons Regente en Gou-
vernantc in onfen Lande van herwaerts over, ende die van onfen

Raide en Finantie neffens haer wefcnde, deurlien en gevifiteert is

geweell, fundcriinge aengezien dat de voirfz laften en fchulden,

fonder daarinne te begry^cn derej^aratie van ^e/i Schepen-htiyfe aldaer

,

procederen foe vuyt laeke van de achterltellen van de ertlyk en lyf-

renten vercocht by de voerfz Regierders ende Wethouders vanden

Hagevoerfz, alsvan de penningen die fy hebben moeten furneren in

de beeden, die hier voirtytsloopgehadt hebben in onfe voirfz Lan-

de ende Graeftelykheyt van HoUant, ende byfunder geduyrendede
oorlogen van de jaeren twee en veertich, drie en vcertich en vier

en veertich ; In welke bede ende die gheene die jegenw oordelyk

loop hebben ,als geaccordeerc wefende om de gemeynedcftenfie en
befchermeniile van onlen voerfz Landen van hervvers over,alle vrye

en exempte perfoonen daerinne behooren te contribueren , hebben

den zelven van onfer Vrybeyt van den Huge by advyfe en deliberatie

van onfe voirfz Sultere die Coninginne ende van de voirnoemde

van onfen Rade endeFynantie nelltens haer wefende, gegunt, geoc-

troyeert en geconfenteert , gunnen , oftroyeren en confenteren , hen
gevende oorlof ende conlent vuyt onfer funderlinge gratien by de--

(en, dat fy voirtaen voer eenen tydt ende termyn van feffe jaeren

naellcomende en achtervolgende fullen mogen opilellen, heften en
opbueren boven den a{ryfen,die men ter zelver plaetfe jegensvvoir-

delyk ontfangt op te wynen en bieren , die alTyfen hier na volgende

,

te wetene op alle foorten en manieren van wynen den vyfllen pen-

ninck meer dan men jegenwoordelyk daar van betaelt, 't welk es

van de wynen, daar voeren men betaelt heeft veertich iluyvers van
den ame, men voirtaen betalen fal vyftich Ituivers ; Knde van den
wynen, daar van men betaelt heeft twintich ftuivers van der ame,
men voertaen betalen lal vyf en twintich Ituivers ; Infgclycx dat

men vande bieren daer van men betaelt heeft voor d'allys vyf ftui-

vers van de tonne, men voirtaen betalen fal feven Ituivers, ende van
de bieren, daer van men drie ituivers van den tonne betaelt heeft,

men betalen fal vier ftuivers; In welken impolten te weeten van
't verhoogen van thien Ituyvers op elke ame wyns betaelt hebbende
voer d'altys veertich Ituivers en van vyf Ituivers op den wyn, van
den vvelken men betaelt heeft twintig Ituivers, infgelyx van 't ver-

hoogen van twee llu' vers op*t bier, daer menaf betaelt heeft vyf Itui-

vers, ende van eene ftuyver op 't bier, daar van men drye Ituiverste

betalen plach, alle die ingefetenen en inwoenders van onfer voerfz

Vrybeyt vanden Huge van wat qualiteit of conditie die zyn, mits-

gaders de Caftellyn enConcherge van onfen Hove aldaer en alien an-
deren vryen tap houdende en gebruykende gehouden zullen wefen
te contribueren, overmits de redenen voirfz ; vuytgefonderc alleen-

lykendie eerlteen andere onfen Raiden ordinarys en extraordinarys,

Procureur Generael en Griffier van onlen Raede met die twee Se-
cretaiilTen ordinarys, gcnietende onfe gaigien, die eerlteen andere
Meelters, Auditeurs en C/^rr-^ ordinaris van onfe Reekeningen iKerw.'

meelter van Noorthollant en Ontfanger van onfe beden aldair ende
11. T>eel. A a a inf-
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infgelvcx onfen Bailliu ende Schoutet van onfer voerfz Vryheyt van

den Hage ende Edelluyden aldair hebbendeonderhoudt ,cominillie,

of gcrekcnt welende by den iLicroes van onlen huyfe of van onfer

voerfz Sufter de Coninginne, mitsgaders de Geeltelyke perfoonen.

Alle welkeen geen anderevry en exempt zuUen fyn en blyven,ende

dat alleenlyk van de wynen en bieren, die zy voer hoerluyder ey-

ghen ulagieen nootturf zullen inncleggen of doen inleggen in huer-

luyder kelders; Ende voorts op dat de voerfz van onfer vryheyt

van den Haghe de penningen hem van node wefende te geringer

fouden mogen vinden, opbringen en furnyeren, hebben wy hem
vuyt onfer meerder gratie als noch gegunt en geaccordeert, gunnen
en accorderen by delen , dat fy de voerfz impoiten luUen mogen be-

lalten mit jaerlicxfche renten totter fomme van t\v eehondert gulden

'ts'jaers, te loflen den penninck fefthien of vyfthien, ofte lyfren-

ten ten twee Lyfven den penninck negen ofte tien, en 't eenen
Lyfve den pennink agt of feven; Behoudelick dat zy van de pen-

ningen procederende vande \ oerfz impoiten of verhooginge vandien

gehouden wefen fullen een befundere en particuliere rekeninge te

doen houden, ende dezelve allejaer overtegeven in prefentie van

fulke CommillarifTen als onfe Stadhouder en andere van onfen Rai-

de aldaer, daertoe ordineren fullen, daerover geroepenzyndeeeni-
ge van de voerfz vrye en exempte perfoonen ; Ende van 't geene
der voerfz plaetfe bevonden fal uefen goet te commen boven den
loop van de voerfz renten, zullen ook gehouden worden te loflen

van jaerete jaere eenighe van dezelve renten, foe verre de voerfz

penningen hem fuUen moegen Itrecken. Ende op dat de jultitie al-

daer geadminiltreert wefen mach,zoo t behoort, hebben v\y geor-

donneerten ordonnerenby defen, dat de vocriz Weth aldaer huer-

luyder eedt doen fullen ingevvoenlyker manyeren, en mitbdien zul-

len fy niet executecrlyken zyn by maniere van gyfelinge of ander-

fints vuyt faeke van de vyftien hondert ponden munte voerfz van
huerluyder corte portie en aendeel vander bede verlchenen inOfto-
bri en te Kersmifle in 'tjaer X Vc. tweeenvyftich leltleden voorden
eerllen dach van Augullo naeltcomende. Ontbieden daerommeen
bcvelen den voerfz van onfen SecreetenRaede, Prefident en Luyden
van onfen Grooten Kaede, die Stadhouder, die eerfle en andere
Luyden van onfen voerfz Raede en Reekeninge in Hollant, den
voirfz van onfer Fynantie en alien anderen onfen Rechteren, Julli-

cieren, Otiicieren en Onderfaeten dien dit aengaenfal, dat fy de
voernoemde van onfer Vryheyt van den Hage van defen onfen je-

genvvoirdigen l)61:roye en Conlent ende van alien den inhouden van
delen \ocr den tyt, op tie conditien en manyeren boven verhaelt,

doen laten en gedogen ruflclyk, vredelyk en volcomelyk genyeten
en gebruyken, zonder hen te doen noch te laeten gefchien eenich
hinder, letlel of moeyenifle ter contrarien , want ons alzoe gelieft.

Des t* oirconde zoo hebben wy onzen zeghel hier aen doen hangen,
Gegeven in onzen Stadt van Bruflel den xx. dach van Meye in 't

jaer ons Heeren duyfent vyfhondtrt drie en vyftich , van onfen Key-
lenycke 't xxxiiij. en van onfen Ryken van Caltilie en andere
't XXXV 1 1 J. Op teployellont gefchreven. By den Keyfer, de

Co-
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Coninginne Regente &c, den Heeren 'van Tract y en van Berlay-

mont Hoofden , Meelteren Nicajis Claijfone , Tieter Boifot en Joa
de Uamhoiidere Gecommitteerde van de Finantie en anderc jegcn-

woirdich,

(En getekcnt)

D' OVERLOEPE.

Geextraheert uit het vierde Memoriaelb. van Van Dam, /o/. 98--101. ,

J X L.

Attache op V O^rooi voor die van den Hage, nopende het

heffim van den accysop de J^^^ynen en Bieren y den tydvan

zes jaaren.

KAERLE by der grade Goidts Roomfch Keyfer, &c.- Den \^^^.
eerlten onfer Deurwaerder of Sergeant van wapenen hier op ver-

locht , Saluytj Wy hebben ontfaen die oetmoedige fupplicatie van
onfen Bailliu, Scout, Scepenen en Regierders van onle Vlecke en
Vryheyt van den Hage in onfen Lande vanHollant, inhoudende
hoe dat omme te vervallen en opbringen de groote en fwaere lalten

en fculden, die zy te draegen en fupporteren hebben, foo wel ter

caufe van onfe beeden ordinarys en extraordinarys , ons geconfen-
teert by den Staeten ons Lants van HoUant ter dei^'cnfie van oni'en

Landen van herwaerts over , als anderzints in diveriche manieren,
ons belieft heeft na voirgaende advifen daer op genomen van den
eerflen en anderen Luyden van onfen Rade en Rekeninghe in Hol-
]ant, ende by deliberatie van onfe feer lieve en beminde Suiter die

Coninginne Douagierevan Hongrie , Regente &c. ende van de Luy-
den van onfen Raede en Finantie neffens haer wefende, den voor-
noemde Supplianten met anderen onfen openen brieve in date
den xxen. dach van Meye lefHeden in ditjaer XVc. LIIJ. te oc-
troyeren en accorderen, dat zy geduyrende den tydt van fefle jae-

rcn doen naeltcomendc zouden mogen opltellen ende hetfen boven
den accyfen , die men in den Hage ontfangt op ten wynen en bie-

ren , te weten op alien foorten en manyeren van wynen den vyflten
pennick mecr dan die men daar van betaelt, 't welk is van de wy-
nen daar vooren men betaelt heeft vcertich lluyvers van der amc,
men van doen voortaen foude betaelen vyftich lluyvers, ende van
de wynen daer van men beraelt heeft tvvintich lluyvers van der ame,
men voortaen betaelen foude vyf en tvvintich lluyvers; Ende vande
bieren daer van men beraelt heeft vyf lluyvers van der tonne, men
van doen voortaen betaelen foude zeven lluyvers, ende van dc bie-

ren daer men dric lluyvers van der tonne betaelt heeft, men betae-
len foude vier lluyvers ; Ende zoo voorts na inhoudt van de voirfz:

brieven van Oftroye, in welken impolten en verhooginge van excy-
fen alle die ingcfctenen en inwoonders van onfen voeifz Vryheyt

A a a Ti- van
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van den Hage, van wat qualkeit of conditie die zyn, mitsgaders

onfe Calteleyn of Concherge van onfcn Ilove aldaer en alien ande-

ren vryen tup houdende en gebruykende, gehouden zyn te contri-

bucren, uytgefbndert alleenlickdie voeifz : van onfen Radc, Pro-

cureur Generael en GriHrier met die twee Secretariiren ordinarys,

die eerite en andere Meellers, Auditeurs en Clerq ordinarys van
onfcn Reiveninge, Rentmeelter van NoorthoUant en Ontfanger van
onfebcden, Bailliu en Scout van den Hage, endc die Edelluydcn
aldaer, hebbende onderhoudt, commiflie , of gerekent wefende by
den Ejcroes van onfen Huyfe of van onfen voirfz; Suiter , mitsgaders
die Geeltelyke perfoonen ; Alle w elke en geen andere wy vcrclaert

hebbcn vry en exempt te vvefen van den accyfe op ten wynen en
bieren, die zy voer heure eyge nootdruft en llete inleggen. Knde
hoevvel aengezien onfe voerfz verclaeringe en refervatie nyemant
van den geene die in de voirfz. impolten bevonden zyn, behoerde
weygeringe te doene,dezelve promptclyk te betaelen-, Defen nyet-

tegenlkende 't heeft belicft den Advocaten en andere Suppoollen

van onfen voirfz: Raide in Hollant, dewelke nogtans by ons niet

geexempteert en zyn , daer op obltacle en debat te maeken , en hen-

luyden opponeren jegens d'attache, publicatie, en execiuie by den
Supplianten verfocht aen den zelven van onfen Raide, zulcx dat

den tyd verloopen is , die wy den Supplianten verleent hadden,
omme hem te voorfien van penningen by vercoepinge van renten

ter betaelinge van huere portie in onfen voirfz bede , ende en con-

nen in 't gebruyk ^an den voirfz impolten nyet commen, maer vin-

den hem gegyfelt en te proceduren en deftaulten in den voirfz

Raide, alles tot groote fcade en lafl van den voirfz Supplianten en
verachteringe van onfe penningen en meer. . . , Ten fy dat hemluy-
den hierup voirfien wordemet onfe brieven executorialen , onsdaei'-

omme feer oetmoedelic biddende; SOE EEST, dat wy de fae-

ken voirfz overgemerkt, willende onfe voirfz brieven van Odroy
ende dcclaratie heure volcommen effed forteren , U ontbieden ende
committeren by defen, dat gy tot verfoucke van den voirfz Sup-
plianten van itonden aen publiceert en kondicht defeJve onl'e brie-

ven van Odroy in den Hage ter plaetfe daer men gevvoenlicisvuyt-

roepinge en publicatie te doene, ende die Itelt tot behoirliker en
volcommen executie naer huere vorme en inhouden ; bedwingende
tot betalinge van den voirfz verhoginge van impolten en excyfen,
foe vvel den voirfz Advocaten, Procureurs en andere Suppoollen
van onfen voirfz Raide als alien anderen die in den voirfz impolten
ende excyfen verbonden Itaen en by onfe voirfz brieven daer van
nyet verclaert en zyn exempt, realick en toy feyten en anderlints als

men ireuoenlic is te doen voir onfen eygen fculden en penningen,
nyettegenltaende oppoiitieof appellatiegedaen of doen,noch eenige

litifpendcntievan diere, want ons alfoe belieft. Des te doen geven
VvyU volkome magt,audoriteyt en zunderlinge bevel. Ontbieden
en bevelen voorts alien anderen onfen Julticicren , Officicren en
onderfaeten, dat zy U dit doende ernltelick verltaenenobedieeren,
Gegeven in onfe Itede van Brullel den xvijen. dach van Augullo
in 't Jaer ons Heeren duyfend vyfhondert en drie en vyftich, van

onfcn
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onfen Keyferryeke 't XXXII IJe. en van onfen Rycken van Callilie

enandere 'cXXXVIIIJe.

Onderftont, gelchreven,

By den Keyfer in fynen Rade.

en geteykent

,

L. DE ZOETE,

Geextrafteert uit het vierde Memoriaalb: van J. van Dam/o/w i33-i35-

XL I.

AUCTORISATIE op twee of drie van de nieuiv ge'di-

geerde Schepenen van den Hage , 07n te verrigten eenige za-

ken van Politic en Finantie.

A L Z O O die nyeuwe geeligeerde ende genomineerde Scepe- ^55^,

nen en Vroetfcap van den Hage voor den jegenwoirdigen jaere twee

en vyftich hen ditlicyl gemaict hebben eedt re doen en te treden in

de exercitie van hoere vooriz. Otficien, waerdoor den Haghe fonder

regiment en policie ghefcaepen waere te blyven, SOO EE,ST,
dat 't Hof van HoUandt willende hierinne voirzien en verhoeden 'c

verlies en achterdeel van den innecommen en andere nootlyke wer-

ken den Hage concernerende j den gceligeerden Scepenen en
Vroetfcap by defen geauthorifeert heeft, en authorifeert hen 'tfelve

Hof mits defen , ofte twee of drie van henluyden die belt zullen

.

mogen vaceren naer ouder gewoonte te volcomen 't gunt hierna

volcht, jiyet tegenftaende dat zy als noch gecnen eedt gedaen en
hebben; Eerll te doene en te lauderen die rekeninge particulier

van den impolt, beroerende die diepinge van den vaert tuffcben den

Hage en 'Delft ^ zoe verre het zonder ditiiculteyten doende is; nog
die rekeninge particulier van den Ommellag van de Schoeriieenen

in den Hage en Haechambocht ; noch die rekeninge particulier van
de capitale impofitie ; noch die rekeninge particulier vande Lee-
ningc gedaen in October leilleden ; noch die rekeninge particu-

lier van de Capitael impoiitie gedaen in Oflobri anno voerfz: ende
voorts nacr volgcnde voorgaende appoilille te verllacn tot hooringe

en fluytinge van de rekeninge van den Haghe van den jaere LJ. en

LIJj al naer ouder gewoente; aucloriferendc hem voorts up mor-
gen als gewoonlyken dach daer toe geprefigeert , oick nae ouder ge-

woonten te verhuyeren en te verpachten die Craen en Carrcdienil

van den Haghe ende oick die beiledingen van 't voeren van 't hout
ende turf te Hove, daerinne den Haghe verbonden ftaet, om de
Keyferlyke Mnjcltcit te dienen met dc zvvyepe; en oick teverliaene

tot paileren van eenige cedullen van nootlicke wercken en arbeyts

loon gedaen vocr den Hage, al nae ouder Colluyme in defen en
diergelykc tot noch toe geobferveert ; en dit voor defereyfeallccn

Anal fonder
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fonder te trecken in confequentie. Gedaen in den Hage den naeft

Icilen Deccmbris anno X Vc. twee en vyftig.

In kenniile van my

,

Was gctckent

,

J. VAN DAM.

Geextra6leert uit het vierde Memoriaelb. van Van Dam/o/. 26. verfo.

X L I I.

COMMISSIE op Vincent van Lubbeftein Bailliu van

den Hage , om te eeden de perfbonen by den Stadhouder St.

Catharyne lejtleden tot Schepenen van dezen loopenden jaa-

re genomine&rt y en met hen partyen regt en piftitie te ad-

fuini/lreren y enz.

iSsl. ALZOE dagelycx den Hove van Hollant diverfche en veel

clachten gedaen werden van den grooten intereflen en incommen,
die de ingezetenen van den Hage moeten iupporteren by faulte dat

binnen der zelverplaetzegheen jullitie geadminiilreert werdt SOE
EEST, dat 't xoorfz Hof omrae alle voordere inconvenienten te

verhoeden, by provifie gecommitteert engeauthoriiVertheeft, com-
mitteert en authorifeert 't voorlz Hof mits defen Vincent van Lub-
bejieyn, omme als Bailliu en Schout van den Hage by hem te ont-

bieden die perfoonen van den geenen die by den Heere van Beve-

ren van der Veere &c- Stadhouder Generael defer Landen, Katha-

rine leftleden tot Scepenen van den Haghe voor defe loopendejaere

genomineert zyn geweeft, den zelfden den behoorlicken eedt afte

nemen en met hen pertyen recht en Jullitie te adminillreeren , fon-

der dat nochtans die voirfz Scepenen ghylTelbaar of executabel zul-

len wezen voor dc fchulden en achtcrwefen van den Haghe. Ende
dit al ter tyt en vvylen toe dat up te vacatuere van de Officien van
't Bailliufcliip en Schout-ambocht van den Hage, mitsgaders opheur
lieder verfocht 0(!:troy van 'sKeyfers wegen gedifponeert fal zyn,
en oick zonder prejuditie van den ghenen die by zynder MajelJeit

ter defervitien van de voirfz Oiiicien gepromoveert zullen werden
ofte alrede gepromoveert mogen wefen. Gedaen in den Haghe den
vyfden Mey anno X Vc. drie en vyftich.

In kennifTe van my,

Ondertekent,

J.
DAM.

Geregiflr: in 't vierde Mcmoriaelb. van Jan van Dam./o/. 83. verfo.

XLIII.
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X L I I I.

AUCTO.RISATIE op de oude Schepenm van den Hage ,

waerby 'zy gemachtigt en niettemin helajl iverden ter ver-

maninge van den Bailjii van den Hage recht en ju/litie tc

doen gefchieden op zeckere gevangens , by den Bailjn in

hegtenijje gehouden werdende.

ALZOE de Bailliu van den Hage den Hove van HoUant ver- I5'5'3,

toontheeft, dat de nyeuwe genomineerde Scepenen van denHaghe
hen difficyl maeken eedt te doen en te treden in haer Oflticie, 2eg-

gende gegylelt te worden voor de reflante portie in de bede, die

de zelfde van den Haghe noch fchuldigh zyn en dat hy Bailjuzekere

gevangens in hechteniire heeft , die hy gaerne cauieren en jegens

den zelfden procederen foude, als nae rechte en exigentie van hoere

deliden, 't welk hem om redenen voerfz nyet doenlyk en cs;

SOE EEST; dat 't voorfz. Hof willende hierinne remedieren,

den ouden Scepenen van den voeiieden jaere geauthorileert heeft,

en auftorileert hem \ zelfde Hof mits defen den voorfz gevangens

te hooren en examineren zoe verre het nyet gedaen en es , en tot

vermaninge van den Bailliu in dien te wyfen , zulcx zy bevinden

zullen te behooren. Gedaen in den Hage den i. Decembris anno
X Vc. LIIJ. By Heere GuHliam Zegers, Ridder, Heere tot Waf-
ienhove, Mrs. Aernotdt Sasbout , Cornells van Weldam.^ Antbonis
van Cats en 'Dominicus Boot, Raetsluyden van Hollant.

In kennifle van my,

Onderteykent,

J. DAM.

Geextrahecrt uit het vierde Memor. van Jan van Dam. fol. 1 "jS- verfo.

XLIV.

COMMISSIE en AUCTORISATIE op Gysbrechc

van Wyngaerden , Bailliu van den Hage , om zekere per-

foonen by hem criminelyk gevangen in hegtenijje te hoiiden

op 'sKeifers kojie ter tyd toe de geeligeerde Schepenm van

den Hage eed^gedaan znllen hebben.

ALSOE Gysbrecht van Wyngaerden, Bailliu van den Hage den I5'5'4'

Hove van Hollant te kennen gegeven heeft, dat hy alhier in hech-
tenilTe heeft eenen Hans van Buis geboorcn van Montigny; Joris

Corneliiz van Bodegraven , Claes Janfz van Delft ofte van Hoirn,
en Claes Janfz van Wensveen, alias den goeden Claes, mer alfoo

de gceligeerde Scepenen als noch gheen eedt gedaen en hebben

,

immers hen difficyl maeken den zelfden eedt te doen, en is hem
nyet
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nyet mogelickcn tcgens de voorfz gcvangen te procedercn ; SOE
Eb-ST, dnt 't voorlz Hofden voornoemden Bailju geauthoi ifeert

en geordonncert heeit, auctorileert en ordonncert 'r zelfde Hof
mirs dc'en den voorfz ge.angen le houden in vangenille tot 'sKev-
fcrs colte ter tyt en vvylen de voorlz Scepenen ecdt gedaen zul'cn
hebben, of anders in dezen zal wefcn geordonncert. Gedaen in

den Hage den xiij. January anno X Vc. drie en vyftich na Itile van
defen Hove. In kennilFe van my

,

Ondertekent,

J. DAiM.

Gcextraheert uit het vierde Memoriaelb. van J. van Dam, fol. 175. xerfo.

XLV.

Ach'js "can den Hove op V verfoek van die van den Hage,

om twee Burgemeefteren te hebben.

^SS9' Hooghe^ Edelc Vermogende Heeren^ Obedierende fekere

MilFive van Coninklyke Majeiteit in dato den tweeden dach van
Odober laellleden, mitsgaders fekere marginale Apoltille van i er

zelver date geltelt 00 fekere Rcquelle overgegeven by Bailliu,

Schepcnen en Regierders van den Hage, daer by fy veriocken dat

Coninklyke Majeiteit gelievcn foude die \oerlz Supplianten te ver-

leenen Letteren van Odroy , omme totten regimente van de laeken

vail den jiage gecreecrt en gelleli te moegen worden twee Burge-

meelteren, breeder blykende by der Supplianten verloek; Ende
dunkt ons (onder reverentie van uvver Mog. E. ) gemerft dermeer
dan tvxintig \ lecken lyn in Hollant,die gelykePrivilegien hebben,
als die Supplianten verfoeken, en dat ook deur heurlieder verfoek
niemand intrefl prctenderen en mach, dat men die bupplianten 't

zelve heur verfoek v^'el foude moegen accorderen tot fulcken eeren,

rechtcn en prtEcminentien als behoeren fal: Wei verftaende dat die
fehe Burgemeefteren gellelt zullen worden by den geenen die de
Wet fetten.

Hoogbcy Edele t Vermogende Heeren^ gefchreven in den Haghe
den een en twintigtten Odober vyttienhondert negen en vyftig.

Geextraheert uit het eerfte Regifler van Brieven aan en van den Hove van
Holland, /o/. 6j. verjo.

XLVl.
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X L V I.

OCTROY voor die van den Hage , nopende V /lellen van

twee Biirgenieejieren , tot zodanigen eere, regten enpr<z'6-

minentien ah andere Burgemeefieren van de groote ofkley-

ne Steden van Holland genieten en gebruiken.

PHILIPS by der gratie Godts Coninck van Caftilie, van 1^5' c;.

Leon, van Arragon, &c. Allen den genen, die defen onfen brief

fullen fien, Saluyt. DOEN TE WETENE, Dat \vy ontfan-

gen hebben die oetmoedige fupplicatie van onfen lieven beminden
Bailliu , Scepenen ende Regierders onfer Vlecke van den Haghe in

Hollant, inhoudende, hoe overmits die lange en geduyrige oorlo-

gen, fcerpc, en dieren voerleden tyden, die nog nyet al en cefTe-

ren, die voerlz Vlecke in zoe groote fculden en achterwefen ge-

commenes, dat zy Supplianien dagelicx zoe grooten lattendezwa-

richeden hebben , dat zy nyet en weten daer deur te geraecken -. te

min deur 't verlies van heurluyder eenigc neeringe ende welvaeren
van der Draeperie , die aldaer gans ende al vergaen es ; Ende es in

zulcken onverdraechelicken laflen , ende fchulden gecommen', dat

zy Supplianten nyet langer en wcten te maecken noch te regieren,

te meer overmits zy als Scepenen dagelicx by den Bailliu en Scout
elcx in zyn reguart, mitsgaders oeck partyen moeten helpen die

jultitie voerderen, ende adminiltreren, zoe wel in't crimineel als

civil; Ende dat fy geenen hulp en hebben van Burgemeelteren ende
Toefienders van 't gerrteene welvaren, 't welck lait genoech es voer

zulcken Vlecke, als den Hage es, omme byfondere bedient ende
bcforcht te v/orden, allbe men in andere groote en cleyne lleden

en veel opene gepreviligeerde Vlecken in Hollant wel, daer de
Burgemeelteren met alzulcke zaecken belafl zyn , en men den Sce-

penen laet bewerden metter Jullitie, daer zyluyden oeck overmits

den fcerpen benauden tyt genouch mede te doen hebben, want
d'Ofticieren op hueren ordinarys , extraordinarys , en andere Recht-
dagen tot geryef van partyen van den Scepenen nyet en moghen
gedient worden, als zy in der zaecken concernerende 't welvaeren

van den Haghe befich zyn, waerom den zelven Officiers hen dick-

wils beklaeghen; zulcx dat te verduchten is, indien den voorni
Vlecke geheen meerder hulpe als van Burgemeelteren en heeft,

dat de zelve Vlecke ganfchelickcn tot nyet commen ende vergaen

zal ; Soe hebben zy ons gebeden daerinne in tyts te willen verfien

,

hoopende dat deur dien de zelve onfe Vlecke te diligentlicker zal

gedient, en alien zaeken te bet vergaen, ende waergenomen zullen

worden, ende dat ons gelieve totten Regimente ende rcgieringe

van der faeken aldaer te Itellen, en ordonneren twee Burgemeelte- .

ren tot zulcken laften, eeren , rechten, precminentien en protfyten als in

andere groote en cleyne Iteden , oeck gepreviligeerde Vlecken ge-

daen wort, ende henluyden daerafte doen expcdieren onfebehoer-

licken bricven. SOE EEST, dat wy de zaecken voerfzoverghe-

merckt , en hier op gehadt 't advys van onfen lieven en getrouwcn

Neve den Prince van Orangne Grave van Nail'au »Scc. onfen Stadt-

//. Tieel. Ebb ho 11-
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houder Generael over Hollant, Zeelant, Vrieflant ende Uytrecht

ende den Preiident ende Luyden van onfen Raede van Hollant

voorfz , den voorfz Supplianten genegen wefende tot huerluyder Sup-

pljcatie en bede, hebben vuyt onzer zeker wetenheyt ende fpeciale

gratie tot voerdednge van den Regimente, Politic en Adminillra-

tie van der Juftitie van onfer voerfcreven Vlecke, gegont, geoc-

troyeert, ende geaccordeert, gonnen, oftroyeren ende accorderen,

dat A an nu voertaen, boven het getal van Scepenen, die aldaerjaer-

licx plegen geilelt en geinftitueert te zyne, oick van nu voertaen

zullen geordonneert ende gezet worden by den ghenen die de Wet
aldaer vernieuwen fuUen , twee Burgemeelteren vande notabelften

aldaer, tot zulcken eeren, rechten, ende preheminentien als andere
gelycke Burgemeefteren van onfen grooten of cleynen Steden van
Hollant genveten ende gebruycken. Ontbieden daeromme en beve-

len onfen voorfz Stadthoudcr Generael , den Prefident en Luyden
van onfen Raide van Hollant en alien andcren onfen Regteren

, Juf-

ticieren en Officieren, dien dit aengaen ofte roeren fal mogen, dat

zy den voorfz Supplianten en heurlieder nacomelingen van defe onfe

gratie, oftroy en Inltitutie van Bu;-gemeefl:eren doen ende laeten

genyeten ende gebruycken, fonder henluyden daeromme te doen
ofte laeten gefchien eenig hinder , letfel ofte moeyenille ter contra-

rien, want ons alfoe gelieft. Des t'oirconde hebben wy onfen Ze-
gel hier aen doen hangen. Gegeven in onfer Stadt van BruefTele

den fellienden dag van Novembre, in 't Jaer ons Heeren duyfent

vyfhondert en negen en vyftig, van onfen Rycken, te wetene van
Spaengnen, Secille &c, 't vierde, ende van Napels 't zefte.

Op de plycke flont gefchreven

,

By den Coninck in zynen Raide

,

En geteykent,

J. DE LA TORRE.

Geextrafleert uit het eerfle Memoriaelb. van Ernfl: Griffier van den Hove
fol. 279. en geregiftreert in 't francyne Regifter berullendc terKamere van Bur-
gemeefteren van den Hage/o/. 158.

XL VII.
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X L V 1 1,

INSTRUCTIE by PROVISIE,
Voor de ^^urgemeeftereft van *s (graven-Hage ^ van

van 't gunt zy te doen zullen hebben agter-

volgende het Difpofityf van den Odroycvan
der Koninglyke Majefteit.

I.

Eerfl fullen Bailliu, Schout, Burgemeefteren voornoemt mitten ij'^o.

Scepenen van den Hage nomineren Hen Treforier, Fabryck ende
Excys-Meelleren van den Hage, Bedienders van Excyfen, en an-

deren incompikn van den Haghe, den Werdeyns mitten anderen

dienllen dair anclevende, omme daer vuyt geeligeert te wordcn by
myn Heere den Stadthouder ofte in zynder G. • abfentie by den
•Prefident van HoUundt, die dat ancommende jaer dienen zullen.

I I.

Sullen 00k Bailliu, Schout, Burgemcefteren en Scepenen van den
Hage nomineren de Kerkmeefteren,Ijeylige Geeftmeeltercn,Wees-
meefteren, Getydemeefleren , Huysfi.tten ende Leproesmeefteren,
omme over te leveren mynen voornoemde Hecrc df n Stadthouder
ofte Prehdent , omme daer vuyt te eligeren die het toecommende
jaer fullen dienen.

III.

Sullen voorts die Schout, Burgemcefteren mitten Scepenen eli-

geren ende llellen alle de Deeckens ende Hooftmans van Gildens,
Cappelmeelleren , hefthuysmeeileren , Vinders , Brootweegers,
Waeckers, Brantme^lters, Emmermakers, Boden, als Bofchdra-
gers, Keurmeelleren , Tonfters, Yck-en Huysmecftei en , Sackdra-
gers, Cruyers, ende generalicken alien anderen dienften, 't Corpus
van den Hage behouftig zynde.

IV.

Ende fullen eenen ycgclicken van hueren fubjeften in den zynen
van alien den voerfz dienften mogen conftringeren te doene reke-

ninge, bewys ende reliqua van heuren bewindt ende adminilhatie.

V.

Des fal denOfficier den gheenen dien 'tbehoertden behoerlyken
eedt afnemen, in prefentie van den voerfz Burgemcefteren ende
Scepenen van den Hage.

B b b z VI.
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V I.

DieBailliu, Schout, Burgemeeileren voerfz en Scepenen fullen

oick by advife van den Vroetfcappe, als 't noot es, maecken ge-

neralickcn alle de Keuren, en Ordonnantien de Poliri? ende'cwel-

varen van den Hage angaende, als op ten brant, en biantfchouwe,

de be'chouvvinge van der llraeten, plaeten, wacteren, wegen,
kaden, buyten en binnen den Hage, op 't broot, koornc, vleylch,

vifch, bier, wyn, ende andere provianden, coopmanfcappcn,

maeten, gewichten en diergelycken , llellende daer op alzulcken

boeten en bruecken, groot en kleyn, als henluyden goetduncken

fal, ende als tot hier toe by den Bailliu, Scout en bcepenen van

den Hage gedaen es geweeft.

VII.

t)es fullen de Burgemeefteren gehouden weefen tot cofte van 't

corpus van den Htge te fultineren de proceflen,die vuyt zaeke van

dien fullen mogen ryfen, buyten cofle van den Officiers, indien 't

henluyden goetdunckt, en dat by advjfe van de bcepenen bevon-

den werdt zulcx te behoeren.

VIII.

Sullen oick die voirfz Burgemeefteren lafl hebben 't regt van den

Hage te bewaren, alien de proccfien te beleyden, zoe by juiiiiie als

midd.le van accorde, mits daer over roepende ofte 't felve leggen-

de in deliberatie van Scepenen voerfz ende oick vroetfcappe , eefl

noot.

IX.

De Burgemeefteren voernoemtzuUen fcerptoeficht hebben totten

incommen ende vuytgeven van den gocden van den Haglie; (Jick

mede van alien wercken en reparatien, hoedanig die weezen moe-
genj Ende byfondere fcerp toeficht hebben op te policie, neerin-

ge ende welvaeren van AQwVlecke van den Hage iScheveninget Eyck-

enduynen en van de Nyeuweveen.

Ende als aengaende de juftitie, daer en fullen dieEurgemeefteren

voornoemt nyet mede gemoeyt zyn, maerzuUen den Bailliu en den
Schout elc in den zynen dair mede latcn bewarden, die heurluy-

den daer mede zullen moeyen, ende nyet metten fatckcn \an den
voerfz Burgemeefteren; Dan fullen Burgemeefteren voornoemt den
Scepenen van den Hage mogen aftifteren, als zy te docn fullen mo-
gen hebben in faecken den burgeren, heurluyder Weefen, den Pri-

vilegicn, Coftuymen, Politien van den Hage ofte anderen fvvaercn

faecken beroerende.
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X I.

De r,urgemeefleren fullen huer Camere apart hebben ende hou~
den , ende acces hebben tot alien tyden in Scepenen Camere en
vergaderinge van \''roetfchap te commen.

X I I.

Die voerfz Burgemeefteren ziillen voer wedden hebben , gelyck

in anderen Steden, tot cen Tabbaert-laecken alle jaers negen Ca-
rolus guldens ; fullen voert gelyck in anderen Steden genyeten en
protiyteren, gelyck den S.epenen in alien verhuyeringen van ex-
cyfen ende anderen verpachtingen van goeden, 't corpus van den
Hage angaende ; in vercoopingen van Iluylen , Landen, Erven,
ende andcrs by decrete van den Hage, van ycken, maeten, ton-

nen, gewichten, en voerts van alien anderen faeckcn de politic

van den Hage angaende; Welverftaende dat den jegenwoirdigen
Schout van den Haghe in zyne emolumenten ende proftytengeduy-

rende zynen pacht geenfins geprejudiceert ofte te cort gedaen fal

werden.

A'dus geordonneert by den Prince van Orangen, Grave van

Naffau &:c als Stad»houder Generael &c , by advyfe van den
Prelident en andere van Coninglyke Majelteyts Raede en Rekenin-
ghe over HoUant, Zeelant ende Vrieilant op ten leiden July anno
vyltien bondert en 't zeflich.

Ondergeteyckent,

GUILLAUME de NASSAU.

Stont noch ondergefcreven,

Ter ordonnantie van mynen Heere den Prince van Orangen
voerfz als Stadrhouder van Hollant, Zeelant ende Vrieflant heb ick

Barthout Ernfty Gritiier van den Hove van Hollant voerfz dit

mede onderteyckent op ten vj. July duyfent vyfhonderc zeftig, als

boven,

Ende geteyckent,
B. ERNST.

Geextraheert uyt het tweede Memoriaalb. van B. Ernft, /w/. 21. en geregi-

ftreert in hct Francyne RegiHer beruflende ter kamere van Burgemeefteren van

's Graven-Hage /o/. 164.

B h h 3 XLVIII.



39'8 PRIVILEGIEN, OCTROYEN, enz.

X L V I 1 1.

Advjs van den Hove van Holland op ''t verzoek van die van

Has;c , dat htmne vomiijjcn onder de Ix. ponden exeaitabel

zoiiden zyn onder catitie , cnz.

Hooge y Edele P^ermogende Heeren.

156 1. WY hebben ontfangen fekcre beiloten Miffive van den Conink
ons alregenadichite Ileere van dato den xviij. der voerleden

m:itnt September laellleden , mitsgaders de Requelle en andere

llukken daer inne beiloten i"vne MajcRcit gcprcfenteert van wegen
de Burgemeelteren en Regierders van den Hage,daer by fyluyden

verfouckende fyn opene Brieven van Oftroy, dat heurlieder Von-

niflen, 't fy interlocutoir ot diffinityf, niet excederende 't feftich

ponden van xl. grooten, en insgelyks vonnillen gewelenin faecken

beroerende Keuren en Ordonnantitn van der voirlz. plaetfe , en in-

houdende condcmnatie van boeten, immers den lelven bocten aen-

gaende executie fbudcn hebben , nyettegenllaendeappcllatie. Voorts

dat henlu>den geodroyeert fouden werden recht van arrelle op en

aenden perfoonen, die vanbuyten commende in den IIage,bevon-

den fouden werden in faekenen aftienpcrfooneel &c. ende omme 't

inhouden der voorfz. Miffive te \ulcommen, mitsgaders d'appollille

op de voirfz requelte geftelt, hebben wy de voorlz requefte mitten

ftucken daer aen gehecht, in 't lange gevifiteert; en bedund ons

(onder correftie altyt van uwer Mo. K.) dat, gemerckt den Hage
in alien beden en fubvencicn gerekent wert als een van den beiloO'

ten Iteden van Hollant, de Supplianten wederomme wel mogenge-
nieten de Previlegien den anderen lleden verleent, en dat menhen-
Inyden daeromme heurluyder verfouck in als wel foude mogen ac-

corderen, uytgefondcri dat die vonnifl'en van den gefetten boeten

in de Keuren uytgedruct allcenlic heurluyder executie lullen hebben
en niet de voorder condcmpnatien, 't zy pecuniele ott anders, die

den Officier ofte andere uyt I'aeke van den voorfz Keuren toegewe-

fen worden voor arbitralecorrcdie ofte anders, alfoe delelve buyten

alle redenen en tefeer excclfyf hoog geltelt fouden mogen worden,
hoewel wy nogtans volgens de Inihudiie van defen Hove, tegens

boeten van Ofliciers geen provifie van appel of iurchancie en ver-

leenen, ten waere om feer merkelyke redenen; fenden daeromme
uwcr Mog. E» ^\ eder over de voorfz requeue mette llucken daer

aen gehecht, omme daerraede fyne Majts. goede geliefte gedaen te

werden.

Hooge i Edele Vermogende Heeren S?<;.

Gefchreven in den Hage den 3. October anno if^r.

Geextraheert uit het eerfle Regiftcr \m Brieven aan en van den Hove van
Holland /(//. 97. 'oerjo.

XLIX.
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XLIX.

^Ik vonnijfen beneden de fcflig ponden ztiUen exectttabel zyn

onder catitie. Gem arrejl opperjooncn te verlectien by die

van den Hage.

PHILIPS by der grade Godts Konink van Caftillien, van
'^'^^•

Leon, van Arragon, &c: Allen den geenen die defen onl'en brief

Allien fien, Saluyt ; doen te weten, dat wy ontfangenhebben die oet-

nioedige fupplicatie van Burgemeefteren en Regierders van onfer

plaetfe en Hcerlykbeyd van den Hage in Holland , over ende vuyt
den naeme van de gemeen ingefetenen van dien , inhoudcnde hoe
dac binnen die voerfz plaetfe by ons geftelt ende geordonneert es 't

Ilof ende Rade Provinciael van den Lande van Holland, daer alle

faeken en rechtvorderingen van partyen, (bynnen den voorfz Lan-
de vallende) by Appellatie ofte Reformatie reforteren; deur vvelke

commoditeit dagelyks veele qucrelleufe en calangeufe perfoonen

binnen der voorfz plaets oirfaeke gegeven werdt alien faeken ende
procellen, die fyin rechten voor Schepenen van den Hage hangende
hebben, ende daerinne ly na behoirlyke kennilTe van faeken fuc-

cumberen , van wat qualiteit ofte importantie dezelve zyn ; terltont te

betrekken by appellatie voor die voerfz van onfen Rade, tot dien eyn-
de 00k vindendealdaer alle accommoditeitdaertoe dienende, betrec-

kendefulksheurenpanhyen,die dickwi]sgoede,firnpcle en fchamele
luyden fynjteHove, ophoope van henluyden mit alfulke proceduu-
ren te flepen , moede te maeken , en met groote koften en lanckheyt

van proceduuren fulks te attedieren, dat fj'luyden ofte deur ver-

driete van de moeyte ofte deur haer armoede ofte oickdikwilsdeur
die kleynigheid van de faeke genootfaekt fyn te veritaen tot onre-
delyke compofitie, ofte dat erger is, heurluyder goedt recht tever-

laeten, 't welk een groot belet es van dejuilitie, in refpede van
den voerfz Regierders, die achtervolgende heuren ecdt, gaernfou-

den doen goet, kort en onvertogen recht, en in refpedle van den-
felven ingejetenen (^wefende meejl alle goede en jlechte liiyden van am-
bachten ofte neeringen) es ende cauleert een groote verachteringe

van heuren fchulden ende afterwefen te mogen gekrygen ,' daer
van fy by de voorfz middelen ganfchelyk worden gepriveert, oick
niet tegcnftaende dat fyluyden voer Schepenen en Gcrcchte voorfz

vonniiie verkregen hebben 't heurer intentie en voordeele ; Boven
dien bevinden oick die voerfz Supplianten, dat die Keurcn ende Or-
donnantien, die beroeren de Policie, neeringe en goede geregelt-

heyt gemacft op Vidtualien en andere diergelycke faeken binnen

der voorfz plaetfen meede blyven, en by den voerfz calangieufen

perfoonen gemaeckt worden genoech illufoir , die achtervolgende

denfelven Keuren , ende omme denfelven gecontravenieert te heb-

ben, gecondemneert ofte gemulfteert fynde in eenigc pecunicele

boeten (wefende nochtans van feer klcync fomme) terltont daer

van appelleeren aen die van onfen voerfz Racde, daer deur niet

alleen onfen Officicrs groot achterdeel lyden,die omme kleyne faic-

ken dickwils groote procelfen moeten fuilineren , ofte moeten die

faken
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Ihekcn vcrlaeicn, macr komendc oesk daer deure alle jj;oede Poli-

cien en geregckheyt binnen de voorfz plactfc in vcrlmadcnifleen in-

obfervantie tot groote achterdeel van de v eriz plactle ende oeck

toe quade cxemple van anderen ; Voorts bewndcn die felve Sup-

pi ianten noch een ander groot belct en hinder van jultitie binnen

der voerfz plaetfe, dat fyluyden van oudere tyden gcufeert heb-

bende van rechte, omme le mogen arrelteren, nociitans bevinden

het felve arreit le wefene fonder groote vruchte ofte effe(!"i:e , alsnict

de pcrfoonen van de fchuldenaers, maer alleenlyk heurluyden goe-
den mogende becommeren ; het welck mitsdien fopere vorderinge

is A an de crediteurs, foe heuren fchuldenaers van buyten, die in

de voerfz plaetfe (als fyndeniet propicetotcoopmanfchappe) meeft
al geenen goeden en hebben, fulks dat vvel behoirlyk waere, dat fy

oick die perfoenenvan haere fchuldenaers inaftie per'bneele van ge-
lyken vermochten te arrefteren, als overal in onfen voorfz Lande
vanHollant gcufeert word; Endefoe binnen onfen voerfz Lande van

Hollant ende oick vanZeelant, en alien onfen Stcden van dien,foe

vvel kleyne als groote, tegens die voerfz inconvenienten by onfen

\'oirfaeten geremedieert es, bevonden werden gepriviligeert tezyn,

dat heurluyder vonniiTen begrypende pecunicle fommen, bencden
die leltig ponden van veertich grouten, 't zy ten principaele of by
provifie, hebben executie, niet tegenftaende appellatie of Provoca-

tie, en fonder prejudicie van dien, foe oick allomme binnen den
voirfz Lande van Hollant alien Sententien beroerende boeten ofte

breucken, mede geexecuteert werden , niet tegenibende appellatie

als boven , loe binnen alle Steden van Hollant geufeert wert van

arrelte van perfoonen, ofte buytinluyden, die ymande khuldich

fynde, in eenige van de voerfz plaetfe bevonden werden , fonder

welke voirfz drie poinften niet mogelyk es goede en eenpaerigeJuf-

titie en recht te doen, immers tot voordeele en grieve van den ar-

men perfoenen, die dickwils om kleyne fchulden lange proceflen
moeten voeren, mitsgaders loopen en reyfen in anderen plaetfen,

daer haere fchuldenaers of debiteurs woenachtigfyn, enaldaerrccht
fpreken , dikwils omme feer kleyne faeken, die de peyne niet waer-
dig en fyn, foe mede niet doenelyk en es, goede policie en gere-

geltheyt te onderhouden, als de Keurcn en Ordonnantien toe dien
eynde opgeltelt niet en fyn invigeur, auftoriteyt en obfervantien,

die alleenelyk by middelen van prompte executie van de boetedaerin-
en begrepen krachte gekrygen en werden geobedieert, als het felve

oick in alle redenen, rechten en goede policie gefondeertis, welken
aengefien, ende bylbnder dat die voorfz plaetfe van den Hage een
notable plaetfe es, wefende onfe refidentie als Grave van Hollant
en oick refTort en domicilie van onfen Provincialen Raede en Ca-
mere van Rekeningen, daer mitsdien vecle Luyden van eere van
andere Landen nootelicken om heme affairen kommen en frcquen-
teeren, ende mitsdien min dan in andere plaetfen behoert ongere-
gelthcyten defaukevan goede Jurtitie en policie gedoegt te werden,
hebben ons feer oetmoedelyk gebeden, dat ons gelieve binnen de
voorfz plaetfe by forme van Edid Perpetuel te Ihirueren en ordon-
neren en den Supplianten te oftroyeren , dat nyemant van wat ftae-

te, qualiteit of conditie hy fy, van nu voortaen fal mogen appeile-

ren
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rcn van eenige vonniflen by den Gerechte van de voerfz plaerfe ge-

wefen, beneden en onder de fomme van fellich ponden van vecr-

tich grooten , noch insgelyks van vonnillen gcwefen in faeken be-

roerende Keuren en Ordonnantien van de voorfz plaetfe, ende in-

houdende condemnatie van boeten , emmers de vooriz boeten aen-

gaende, maer dat alle delelve vonniflen, 't fy die lelve fyn interlo-

cutoir of diffinitive, heur executie fullen hebben, niet tegenflaende

oppofitie of appellatie en fonder prejudicie van dien, mils dat in

faeken \an prive fchulden die geene die fal vviilen execureren alful-

ken vonnifren, houdende condemnatie beneden die voorfz feitig

ponden, 't zynen voordeele gegeven, gehoudcn lal fyn te ftcllen

goede en futiiiante cautie, omme de felve fomme wcder te reltiiut-

ren, ingevalle nacmaels bevondcn worde fulcx te behoeren ; Lnde
voorts den voorfz Supplianten te odroyeren Recht van Arrelle

op ende aen de perfoonen, dievan buyten komende, aldaer bevon-
den fullen werden in faeken en at^tien perfoneel, fulksbinnen Delft,

Leyden en al'omme in Hollant geufeert wcrt ; behalven alleenly^ in

twee irye JaermarBen , die fyn op Heyitgen Cruysdagen in de maent
van Meye en Sinte Catharine dage in November-, duerende defelve
MarcUen acht dagen voor en naer de voirpz- dagen^ welcKen tyt ge-

duerende y' gelyk \ry lal commen, fetten en keercn, fonder binnen

de voorfz plaetfe bekommert oftc gearrelteert te mogen worden,
ende henlu , den van als te verleenen behoirlyke opene brieven van
Octroye, SOt EEST, dat wy de faeken voerfz o ergemerkt,
begeerende den weLaeit en onderhoudenillevan onlervoirfz plaetfe

enonderfaeten vandenHaf;e,ende dat die in goede luftitie geregeert

mogen Vv crden , ende hier op gthat het advis van onfen voirfz Raede
in Hollant, derfelver voerfz Wethoiideien en Supplianten genegen
wefende, 't heurluyder voorfz bede en fupplicatie oftroyeren , ac-

corderen en ftatucren voor Edift Perpetuel , mits defen onfen Brieve

,

dar van nu voortaen niemant van wat ftaete , qualitcit ofconditie hy fy

,

niet en fal mogen appelleren van eenige vonniifenhetzy van Keuren
ofte anderfints, by de Supplianten ofte haere nacomers in de q'lali-

teit als vooren gewefen, beneden en onder de fomme van feltich

ponden eens, van veertig grooten Vlaems het pont, maar dat die
felve vonniflen, 't fy interlocutoire ofte diffinitive, haere executie
hebben fullen onder behoirlyke en iuffifante caurie, ende fu!cx by
den Gerechte aldaer geexecuteert werden, niettegenflaende oppo-
fitie ofte appellatie en fonder prejudicie van diergelyke, ende in al-

dermanie^en als andere onfe gepriviligeerde Steden in Hollant ge-

nieten en gebruyKen, en eertyts gegont is geweelt; Ende aengaen-
df het recht van Arrefle , hier vooren geroert , de Supplianten fullen

hen te vreden houden met de oude u'ancie by henindefengr^pieegt,
ende daerinne hen reguleren na de difpolitien van gefchreven rech-

ten. Ontbieden daeromme en beveelen den voirfz onien Rade in

Hollant ende alien andcren onfen Rechteren, Jufticieren, Officie-

ren en Onderfaeten, wyen dit aengaen fal mogen, heuren Stedehou-
deren en een fegelyk van hen byiondere, foe hem tocbchoercn fal,

datlv de voorfz Supplianten en nakomers van defe onfe gracie,Pri-
vilegie, Octroy, Statuyt en Ordonnantie, foe en in der manieren
vooren verhaelt, doen, laeten ende gedogen, ruftelvk, Vredelyk

//. T>eel Ccc en
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en eeuwelyk genieten en gebruyken, fonder hen te doen en laeten

gefchien eenich hinder , letfel ofte moeyeniffe ter contrarien , w ant

het ons alfoe gelieft. Des t'oirconde Ibe hebben wy onfen Segel

hier onder aen doen hangen. Gegeven in onfer Stadt van Brullele

den XX en. dach van Januarii in het jaer ons Heeren X V c. LXJ.

,

van onfen Rycken, te weten van Spangien, bicilien &c. het fefde

en van Napels 't achtfte.

Boven op de plicke flont gefchreven

,

By den Koning in fynen Rade,

onderteykent >

] J. DE LA TORRE.

Binnen op de plicke ftont, Gepubliceert ter Ordonnantie van den

Schout en Schepenen van den Hage, Prefent den Bailliuw, den

xvijen. Februarii duyfent vyf hondert een en 'tfellich, Sdlo Cu-

ria^ na luyden van den klocke, by my,

onderftond.

A. BENNINCK.

Geextraheert uit het tweede Memoriaelb. van B. Ernft/o/. 130. verfo. en ge-

drukt agter het Berigc van den Hove, Bylaage G. pag. 112.

L.

INTERDICTIE van den Hove , dat de Boden van den

Hage
, geen Bujfen meer zulkn dragen met het wapen van

de Koninglyke Majefteit of van Holland , maar alleen dat

van den Hage.

J ^5 J ALSO E tot kennifle van den Hove van Hollant gekomen ende
den zelven Hove 00k eensdeels gebleken es, dat die {a) Boden
van den Hage hen vervorderen in haere Boflen te dragen het wa-
pen van de Koninglyke Majelteit met het wapen van Holland daer-

onder bygevoegt, en die Kroone ofte gulden Vliefe van de voorfz
Majefteit daeronder aenhangende , ende dat fyluyden hen oock
dagelyks vervorderen te dragen belloten MilTiven, by defen Hove
geexpedieert, SOO EST, dat het voorfz Hof den voorfchreven
Boden van den Hage, en yegelyk van hen byzondere geinterdiceert

heeft , ende interdiceert hen het zehe Hof by defen , geen Boflen
meer te dragen mette wapen van de Koninglyke Majefteit of van
Hollant, met de kroonen ende guide Vliefe van de voorfz Maje-
fteit daeronder aenhangende, maer alleenlyk de #apen van den
Hage, zulks dat men het felve wel befcheydentiyk mach beken-
nen, ende ookgeenc beflooten Miflivcn van den Hove meer te dra-

gen ofte ter executie te ftellen, op poene van arbitralyk gecorri-

geert
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gcert te werden. Aflum den veertienden Oftobris if^i. by

PrfEfident, NaerdeUi Boot, JVeytfeUy Nicolai, Nyenbtirch, Jacobi,

Laan, Houf, Moens, Angell

Gedrukt agter hec Berigt van den Hove, Bylaage G. G. pg. 235-

Aanmerkinge.

(a) Dit ampt ftond eertyds
,
gelyk alleampten enbedieningenvan denHage,

hoe gering ze 00k waren , ter begevinge van den Graaf. Om dit wat nader

aan te tconen , zullen wy eenige CommilTien , waar van lyy affchriften hebben

bekomen, alhier opgeven. De eerfte, die ons van 't Bode-ainpt van den Hags

is ontmoet , is van den jaare dertien honderd drie en vyftig , waarby Hertog

Wilkm van Beyeren de vyfde van dien naam eenen Herman de Moerder tot Bode

van den Hage aanflelt ; zynde de CommifTie van dezen inhoude

:

„ Hertog W I L L EM &c. maken condt alien luden , dat wi gegeven hebben

„ en geven mit defen brieve Herman den Moerder , onfe Bode-ambochte in die

„ Haghe te bedriven en te bewaeren tot onfer eeren en oirbaer , alfo als fede

„ en gewoente heeft geweeft tot defen dage toe , t' onfen wederfeggen toe.

,, Datum t' Dordrecht op St. Mathys dach in 't jaer M. C C C. drie en vyftich.

„ Jujfu Domini Comitis

J,
Ad relationem Domini Johannis de Poel Militis et Johannis de Noerdehes.

„H. AMERONGEN.

„ St^. ex Cojp.

By deze zullen wy nog een tweeden brief voegen , waarin omfbandigheden

voorkomen , die in den eerften niet gevonden werden ; zynde een afte van over-

Jevinge , het welk men thans met het Franfche woord Survivance uitdrukt , na
doode van den geene die als toen het Bode-ampt bediende

:

,, AELBRECHT &c. doen condt alien luden , dat \vy gegeven hebben

„ en geven mit defen brief Wouter Dammaeszoen dat Buer-Bode-ambocht van

„ der Hage mit fmen toebehoeren ; Ende ombieden en bevelen onfen Bailju

,

„ die nu is of namaels wefen fal , en den gemeenen Bueren van der Hage , dat

„ zy Wouter voernoemt of den gheenen dien hy 't bevelen fal , aennemen tot

„ eenen Bode, ende him dairof doen hebben fulc proffyt en nutfcap, als dair

„ toe flaet en ander Boden voirtyts dairof gehad hebben. Dit zal gedueren

„ Wouters voirfz leven lang na doode Dammas Aerntszoens , dien wy 't voerfz

„ Bode-ambocht fyn leven lang gegeven hebben. In oirconde &c. Gegeven

„ in den Hage op ten tienden dach van Fcbruarii anno M. C C C. X C 1 1 1 J.

„ na den loope van onfen Hove.

„ yiijju Domini Ducis Jlbertif

,, Prcfentibiis Domino Daniclc de Merwede , Domino Nicolao de

„ Borfalia de Cortkene et Wilhelmo de Croonenhirch , Confulibtis.

„ GYSKINUS DE DIEPENBURCH.

„ Sigt. Dominus Wilhclmus Confler

,

„ Archidiaconus Trajeclenjis.

11. Tfeel. C c c z Ze-
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Zcdert den jaare 1505. tot den eerften Julii 1581. hcbben de Regeerders vaft

den Hao-e hec Bodc-ampt , mitsgaders de Schout en Klerk-of Secretaris-ampten

met dc Noord-molcn in pand bezeten , tot ver/.ckeringe van zekere Losrenten,

die zy ter fomme van drie honderd Caroli guldens 'sjaars , \'oor en ten behoeve

van Eerts-Iiertog Philips van Oojicnryk in den gemelden jaare 1505. aan verfcheide

pcrfooncn en Collegien hadden verkogt en de brieven daarvan op hunne naamen

bezcgelt. Maar vermits de Noord-molcn in 1572 ot 1573. was verbrand enhet

i^chout-ampt niet meer wicrd verpagt, en dat overzulks de pagten van hec

Klerk en Bode-ampt ( bedragende het laatfle 'sjaars vyftig gulden
,
) niet meer

kondcn flrckken tot hunne bevrydinge; zoo is in den jaare 1581- deswegen tuf-

Iclicn dc Staaten van Holland en dc Magiftraat van den Hage eene liquidatie

getroffcn , waar door het regt der bovengemelde ampten weder aan de GraafFc-

lykheids Rekenkamer is gekomen , gelyk al het zelve breeder te zien is uit de

Rcfolutic van haar Ed. Groot Mog. van den 31. Mei des gemelden jaars. By
hec derde anikel van delnflrudtie voor Burgemeeflers van den jaare 1560. werd

aan den Schout en Burgemcefteren aanbevolen om met de Schepenen te elige-

rcn en aan te ftellen , onder andere Bediendens , aldaar vermelt , ook de Bodcn

ah Bojchdragcrs , waar toe ze zekerlyk als toen uit geene andere hoofde gereg-

tigt waren , als uit kragte van het bovengemelde pandfchap , om rede hier voo-

ren gezegt.

60k gaf dezelve Graaf fVilkni in den jaare dertien honderd vyftig aan Dirk
,

zynen knegc en oppafler van zyne Leeuwen ( die , zoo wy meenen , maar twee

in gecal zyn geweeft,) het Puyr-ambogt van den Hage, waar van de afte reets

by ons in 't geheel is opgegeven in 't eerjle dcel III Hooftjl. pag. 75. onder de

letter ( g ). Wat dit voor een ampt zy geweeft , hebben wy niet konnen uit-

vorlTen. Indien men het zoude willen afleiden van het Griekfche woord Tnjf ,

viiw, of wel eigentlyk van het Franfche woord Pur, zuiver , rein, zoo zoude

men konnen giffen en ook befluiten , dat het is geweeft , om den afch , of an-

ders , om de vuiligheid door den Hage weg te haalen , en alzoo de ftraaten en

wegen van alle onreinigheden te zuiveren ; en dan zoude het Puyr-ambocht zoo

veel te zeggen zyn, als het Fiihiis- of eigentlyk Rcinig-ampt. Ptiir betekent ook
in 't Franfch Stinken : dog de tweede afleidinge komt ons wel de aannementlyk-

fte te vooren. Niettemin willen wy onze gedagte gaarne onderwerpen aan den

geenen die daaraan een nadere en betere uitlegginge weet te geven. Ondertuf-

fchen is het zeker , dat het voorfz ampt maar een flegte en geringe bedieninge

is geweeft.

Dewyie in de vroegere tyden, als alles nog in eene zeer diepe onkundc lag,

en de luft tot eenige kenniflen en werenfchappen door de liftige pradtykcn en
konftenaryen der Geeftelyken wierd verftikc,de ingezetenen dezer Landen zeer

genegcn waren tot het dobbelcn en fpeelcn , zoo waren daartoe in de Steden en
zclfs ook in zommige Dorpen openbaarc fpeel-huizen ingeftelt. Dog deze ver-

mogt niemand te houden , dan de geene die daartoe door de Graaven , die zig

dog alles aanmatigden , en ook ongetwyffelt daarby eenig voordeel genooten,
gemagtigt was ; weshalver. zy dan den zulken , dien zy daarmede wilden begun-
ftigcn , eene Commiffie verlcenden. En zoo gaf Hercog Jelbrecht van Beyeren,

in den jaare dertien honderd agt en vyftig aan eenen J^rcrd van Dam het regt

,

om zyn Ie\en lang alhier in den Hage Dohbclfchool en Quaakbord met zyn toebe-

howen te mogen houden , waarvan de afte te vinden is hiervooren onder Num.
1 1. En dit moet waarlyk al een vette en voordeelige bedieninge zyn geweeft,
nadien Mertog Willcm dezelve in tween vcrdeeldc

,
gevende de eene hclftc van 't

Dobbeljcbool in den Hage en tot Schevelinge aan eenen Hendrik Comer , weleer Bot-

tclier van zynen voornoemdcn Vader Hertog Jelbrecht, by brieve van den 15.

November des jaars 1405. (mede hiervooren in 't geheel geplaatft onder Num.
X.) En gcen wonder, „ want zoe wieliuyten de gemeldc huyfen (al was het

j> in zyn eygen) dobbeldc
,
quaefte , pyfte ofeenigerhande fpil fpeelde omgelr,

» occ hoe het genocmt fi , wtgefet kaetfcn , worttafelcn bi dagc en niet bi

,, nacluc, en den bal mitter colven te llacn buiten der vcften, ende fcicteii

„ mitten boge , die vcrboerde alfoe dicke en alfoe menichwerve , als hy 'tdede,

,, drie pont Hollants, twee derden voor den Graef en een derde voor de Stat

„ of
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J, of plaetfe, dair fulks gefchiede, en dcfe boeten waren bi nachte tvvicfcat.

Maar vermits vecltyds iiit die dobbelen en fpeelen groot gekyf , en iiit hcc ge-

kyf gevegt , doodflag en andere quade gevolgen ontftonden , zelfs tot zoo vt-r-

re , dat zommige ingezetencn alle liunne goederen verfpelende , daardoor cot

armoede en verders tot den bedel-zak vervielen ; hebben zommige Steden dit

regt den Graaven afgekogt , of van dezelve by Oftrooi , Pri\ilcgie of andere

bneven verkregen ( gelyk onder anderen de Stad Amjlerdam , by Handvelt van
den 21. Januarii 1394. na den loope van den Hove) „ dat men voirtaen bin-

„ nen der Stede vryliede, tot geenen tyde eenige (^uaekborde , heymelic of

„ openbaer , of Dobbelfchoole hantieren of houden foude mogen van des Graefs

,, wegen of van der Stede wegen in eeniger wys: P2n foo wie daer dobbelde

,, of qiiaeckede , by nachte of by daeghe , of qiiaekbordc of dobbelfchoole hiel-

„ de in fynen hiiyfe, dat was op een boete van thien pont, half tot des Graefs,

„ half tot der Stede behoef , alfoo verre men yemant met twee wittachtige luy-

„ den , mannen of wyven , dairof betuychen mochte. En foo heeft ook de

Stad Monnkkmdain ontrent den zelven tyd (den 10. Oftob. 1395.) van Her-
tog Jelbrecht , 't zy by koop of by fpeciale gifcc verworven , dat het Dobbel-
fchool en Qiiaakbort binnen dezelve Stad na doode van den bezitter , aan de

Stad zoude komen , als wanneer men niet meer zoude mogen dobbelen en quaa-

ken binnen der Stede Vryheid, op een boete van thien ponden. Infgelyks

heeft de voornoemde Hertog al in den jaare dertien honderd zes en zeftig aan

de Stad Delf een Handveft gegeven , waarby hy afflaat en bekent aan dezelve

Stad verkogt te hebben het regt op de openbaare Dobbelfchoolen , die aldaar

op de Jaarmarkten en andere tyden wierden gehanteert ; Invoegen de Stad die

zoude mogen verhuuren , verpagten , verbieden ofzodanig daarmede handelen

,

als haar nut en oorbaar dunken zoude ; waar over verders kan nageflagen werden

den Heer van Blvswyk, in zyne Bcfcbiyvinge -van Delft 2. Deel pug. 65s en. 6$6.

,

alwaar hy nog eenige oude Keuren en Ordonnantien der gemelde Stad , betref-

fende verfcheide zoorten van geoorloofde en ongeoorloofde tuyfTcheryen en
dobbelfpelen , aanhaalt. Eindelyk zyn op deze en diergelyke wyze de voor-

noemde openbaare Speelhuizcn metter tyd hier te Lande buiten gebruik geraakt

,

dog geenzints uitgeroeit , dewyl menze in laatere en zelfs in onze tyden weder

heeft zien herleven , fchoon door geen publyke auftoriteit , als wel eer
,

geftyft

of onderfleunt. Zie in tegendeel de Publicatie van de Magiflraat van den Ha-
ge tot het removeren en weeren der openbaare Speelhuifen en 't onbehoorlyk

fpeelen, enz. van den 22. Decemb. 1704. Gcdrukt onder de Keuren van
'sGravenhage Num. 71.

Dit genoeg gezcgt zynde van de oude Dobbelfchoolen hier te Lande , die ons

•wat verder hebben afgeleid , als wel gedagt hadden , zoo zullen wy nu weder-

keeren tot ons voorig beflek , en mits dien by de reets aangehaalde Commif-
fien voegen eene derde , waarby Hertog Philips van Bowgondie tot Keurmeefler

en Schouwer van de Verkens in het Bailjufchap van den Hage aanftelt eenen

Dirk die Meyer , met bevel , dat hy voor den Schout en Geregte aldaar eed moet
doen , van zig wel en getrouwelyk in den voorfz dienft te zullen quyten : de

Commiffie luid als volgt.

„ PHILIPS &c. doen condt alien luden, dat wy gegeven hebben en ge-

„ ven mit dczen brieve Dirk die Meyer den dienfb en officie van den Verckcnen

„ te befiene en te fcouwen binnen onfen Bailliufcip \an der I lagc , den zelven

„ dienfl wail en getruwelic te bewacren , als een goet getruwe Dyener fculdich

is te doen , dair hy of hebben fal fiilcke nutfcippen en prol?"yten , als dairtoe

ftaen , en andere Dyenacren voir him geweeft , van ouder gewoenten dairof

plegen te hebben ; Endc hierof fal hy fynen eedt doen voir onfen Scout en

Gerechte van den Hage in der manieren als dat behoirt. Ombieden hierom

,, en beveelen onfen Bailjii, Scout en Scepenen van der Hage endc voirt alien

,, onfen goedcn luden binnen onfcr voirfz Bailjufcip gcfeten , dat fi Dirck voor-

,, noemt den voirfz dienfb laetcn hebben en gebruyken, en him dairof laetenop-

), bueren en ontfangen fulke proffyten, als dairtoe ftaen, als voirfz is, zon-ler

C f c 3 » ^in^

)>
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» him eenigen hinder of letfel dairin te doen of te laeten gcfcien in eeniger-

)> wys, wanttet onfe wille is. Dit fal geduercn Dircx von-fz leven lang. In

„ oirconde &c: Datum tvvaelef dagen in Mairte in 't jair M. C C C C. acht en

,, ilcnich Jiciiiidmn curjiim Curia.

Geregiflrecrt in 't vyfde Memoriaalb. van Rofe C. j. fol 5. verfo.

Van de verdere Ampten en bedieningen, gelyk als van het Bailjiiw-Schout-

Secretaris- Vendumeeflers-ampt , enz , ziillen wy alhier niec gewaagen , nadien

wy van iedcr derzelve reets op hunne byzondcre plaatzen hebben gefproken.

Dog men moet niet denken , dac al het boven verhaalde by ons is voortgebragt

tot verkleininge en verminderinge van den luifter van 's Gravenhage , aan-

gezien alle de Steden van Holland en Wefl-Vriefland zoo wel de groote als de
kleine , eertyds het zelve lot zyn onderworpen geweefi:. Want de Graaven

,

die alles aan zig trokken , daar maar eenig voordeel aan vaft was , eigendeii

ook aan zig het regt der begevinge van alle ampten , zonder eenig onderfcheid,

't zy die hen als Graaven van Holland , ontrent hunne perfoonen , ontrent hun-

ne domeinen of ontrent de Jufbitie en Regtspleginge ten dienfle waren ; 't zy

die den Landen , Steden of Dorpen ten dienfle mocften flaen ; beweerende hec

zelve mede onder hunne zoo genaamde Regalia te behooren ; waardoor ze dan

ook hunne inkomften merkelyk vermeerderden , of veel gelds in hunner Hove-
Ungen beurfen joegen. En dewy! het de Steden zeer tegen den borft was, dac

haar veeltyds tegens wil en dank wierden toegevoegt , en metde ampten haarer

Steden wierden begunftigt perfoonen , die de Regeerders en burgers vreemt

,

onaangenaam, ja zomtyds ook haatelyk waren, zoo hebben zy al van vroege

tyden af zig van dat jok tragten te ontdoen. De geduurige oorlogen , die de

Graaven , veel al ligtveerdiglyk en buiten dwang
,
ja zomtyds onregtmatig , te-

gens hunne nabuuren ondernamen , maakten hen geftadig behoeftig en hunne
kaflen ontbloot van geld , nadienze de onkoften van den oorlog zelf moeflen

dragen. Ditgaf de Magiftraaten gelegentheid om door het opfchieten vaneenige

penningen , dan het een dan het ander voorregt onder den glimpigen naam van
Handveflen en Vryheden voor haare fteden en ingezetenen te bekomen ; en op
deze wyzen hebben de Steden de eene vroeger , de andcre laater door den tyd

weder aan haar gekregen dat geene 't vv^elk haar voorheen by ufurpatie en te-

gens alle regt en rede vi^as ontnomen. En zoo vind men dat Hertog Willem

van Beyeren in den jaare 1408. alleen wegens het verleenen van Handveflen en't

verkoopen van vryheden aan de Landfchappen , Steden en Dorpen ontfangen
heeft zeven honderd drie en vyftig ponden Vlaems ; waarlyk al een merkelyke
fomme gelds , zoo men op die tyden agt ilaat. En deze penningen moeflen
zekcrlyk komen uit den buidel der burgeren en ingezetenen dier Heden ; welke
zodanig regt of vrydom verkregen. 'tWelk dan de rede is, dat men gemeenlyk
in alle Hantveflen vind uytgedrukt , dat ze gegeven zyn aen de gemcene poorteren ,

goede luiden en ondcrzaetcn , en gelyk onder anderen mede het Hantvefl van den
Hagevan den jaare 1373. fpreekt; die nuter tytbinncn die voirfz Fryhede vooenachtich

fyn of naniaeh woonen fiillen ; en dat wel om menigen trowvoen dienft wille , die zy
cm ( Graa\'e ) rf onfe Foirvoi'deren gedaen hebben en of Godt wil noch doen fullen ; of
andcrs , o?n liefde en gitnfle die wy onfe ftede en gemcene poerteren dragen , en fonderlinge

,

dat fy ons guetclic en ivilUchlyk gegeven hebben fulke bede als wy van hen op dezcn tyt

gecyjt en hegeei't hebben; of wel, dat fy ons fulhe fomme gelts, die fi ons gelient had-

den
,
gewillichlyken qiiytgefmiden en te goede gelaeten hebben : Ook zomtyds met voile

bekentenifTc , dat zy daervan vernuecht en wail voldaen zvaren ; en hiervooren hebben wy
ontfacn by handen ons getrouwen Treforier , dienre ons goede bewifmge of doen fal, ,*

en van alfoe veels fcelden wy henliiyden quyte , en belien ons dair wail of voldaen en betailt

te wefen. Weshalven dan doorgaans zulke brieven in dczer vocgen wierden ge-

lloten : Ende want luy onfe fleden , hoeren Poerteren en nacomcUngen voir ons en voir

onfe naeomelingen geloift hebben vafle en gefiade te houden de punten voirfz , foo hebben wy
dcfen brief hefegelt mit onfen zegele. Zoo dat daaruit klaar en onwedcrfprekelyk
volgt , dat deze Vryheden en Voorregten aan dc burgers en ingezetenen , en
niet eigentlyk aan de Magiflraaten en Regeerders der Steden en plaatzen, ge-

lyk zommige willen , zyn gegeven en verleent. Zie Erf-Gravelyke Bedieninge

in Holland, vi. dcelpag. loi. e« 102. LI.
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LI.

PLACAAT, dat niemand de kade ^ beginnende vandeCiQkt

Luiden van den Hage tot Ryswyk toe , op of ajryden Jal

met eenigc pmrden J enz.

PHILIPS by dcr grade Godts Coninck van Caftilien, &c: den is6j^.

cerften gefvvooren Exploiftier van der Camere van den Raide hier-

opverfocht, Saluyt. Ahoe onfen Rentmeeller Generael vanNoort-

hollant ons tckennen gegeven heeft, hoe dathyonlancx geleden tot

commoditeit en gerief van eenen yegelicken en tot grooten co'fen

van fommige Dnrpen in Noirthollant itaende op ten ommeflach van

de (tf ) riemtalen, daer hy als Rentmeelter voorfz ende oick ^lle

lyne

(d) Rlcmtael, dat men ook Vroonfchuld noemt, is volgens het zeggen van

S. van Leeuw. in zyn Traftaatje, geinticuleert Redening over den Oorfpronk, Regt

en Onderfcheyt der Edelen en fVel - Boreticn in Holland, x. Hooftjl. bkdzyde 64. een

omflag, tot onderhoudinge van wegcn, kaden, bruggens, vyvers, viiFche-

ryen en andere wateren om den Hove loopende. Dit blykt onder anderen uit

het Handveft by Hertog WiJllem den zesden aan die van den Hof van Delft ver-

leent den 19. Februarii X 1 1 IJc veertien volgens den loop van den Hove
,

waarby de gemelde Hertog hen quytfcheldende verfcheide Hofdienften , onder

anderen zegt: „ Eerft fullen fy van defen dage voirt tot eeuwigen dage vry,

„ quyt en ongehouden wefen van onfer provande en alle andere goeden te voe-

„ ren ; Rehoudelic dat fi onfe hoye tot onfen Hove in den Hage fullen helpen

„ bringen en dienen in onfe vyver en wegen , als wy fe begeeren ,
gelyken an-

„ dere dorpen dairbi gelegen, na grootbeden hoire ryenitaekn; Ende wair 't dat

„ men fe vorder belaften vvoude, daer fouden fi of ongehouden wefen van

,, den Hofdienften voirfz. Want van oudsplagten de Dorpen ten platten lande

van Noortholland den Graaf ten dienflen te moeten ftaan met hggen , dat is een

klein vaartuig die men met riemen gebruikte , als mede zommige vi^egen , wa-

teren , bruggen en plaatingen te moeten onderhouden. En zoo hebben de voor-

naamfte dorpen ^n Rynland nevens andere van ouds boven zeker vaartuig moe-

ten onderhouden het ruymen en fchoonhouden van den vyver rontom het Hof
en Cingelen van den Hove , als mede den weg tuffchen den Hage en de Hoorn
brugge, mitsgaders van de vaart na Ryswyk met de bruggens, plaatingen, enz.

daar toe behoorende ; zoo als wy reets in ons eerjte deel x v. Hooftjl. pag. 484. (g)
en de Bylaagen H. i. 2. 3. 4. en 5. daar toe dienende, hebben aangetoont en
bewezen.

leder Dorp of Ambagt was op een , twee , drie , meerdere of mindere riem-

talen 's jaars geftelt , 't geen al een zwaare laft fchynt geweeft te zyn , waar-

over de ingezetenen ten platten lande menigmaal hunne klagte deden , vermits

'er veele, om denzelven te ontgaan, in de fteden of ook zelfs buiten den Lande
weeken , 't geen dan Hertog Aelbrecht bewoog aan verfcheide Dorpen , op het

vertoog hunner armoede , verligcinge van riemtalen te geven. Wy zullen flegts

twee of drie van zodanige Vrydoms-brieven alhier uitfchryven , om des te beter

kenniffe te krygen , waerinne de voorfz Riemtalen beftonden , als mede hoe en

in wat voege dezelve brieven wierden verleent

:

Die van Zevenhoven en Nieuw-veen op agt in plaatje van

zeftien riemen geftelt.

„ AELBRECHT &c. doen cont alien luden, dat wi verftaen hebben

„ dat zommige onfe Bueren en onderzaeten van Zev.enJmm en van Nuwen-

„ veen
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fyne Voorzaeten van ouden tyden altoes d'adminiftratie of gchadt

hebben , heeft doen leggen en maeken langes de Wedaydc van den

'ixech

„ veen veel verarmen en in fteden en ehvaers varen , woonen , overmits dat hem te

„ fwaer en te groot wort ons te dienen mit fefhien riemen als fi tot hair toe gedaen

5, hebben, en om dat fi ons altoes gheerne dienen fouden biiven na horen vcrmogen,

)) fo hebben wi aengefien horen goeden wille , en hebbenfe verlicht van achte

,1 riemen, en doen hem fulke gratie dat fi ons voirtaen mit niet meer dan mit

,, achte riemen dienen en fallen. In oirconde &c: Gegeven in den Hage xxiij.

„ dagen in Mairte in t jaer ons Heeren duyfent drie hondert en tnegentich na

„ den loope van onfen Hove.

JDie van Zoeterwoude van tien op vyfriemen vermindert.

)i AELBRECHT. &c: doen cont alien luden , want wy verftaen hebben

1, en vernomen, dat onfe goede luden die Bueren van Zoctcru^oude feer verarmt

)> fyn, alfoo dat fi ons niet dienen en mogen mit alfiilcker riemtaelen als fi ons

J, tot hair toe gedient hebben , dat is te weten mit tien riemen , foo hebben

,, wy hoir armoede aengezien, overmits dat fi in fteden en uyt onfen Landen

,, varen fouden, en hebben voir onsen voir onfe Nacomelingen Graven teHol-

„ lant hun en horen nacomelingen verlicht vyf riemen, foo dat fi ons voirt

,, meer dienen fullen en verfcoten dan mit vyf riemen; Ende ombieden en be-

„ velen onfen Bailju van Rynlant en onfen Rentmeefi;er van Noirhollant , die

„ nu fyn of naemaels wefen zullen , dat fi die Bueren voirfz in defen faeke niet

„ vorder en belafi;en , maer waer dat fake , dat fi hiernamaels machtiger wor-

„ den en meer dienfl: vermochten , foe lullen wy en onfen Nacomelingen horen

„ dienfte hogen na hore machte , en na dat ons en onfen Rade befciedelic

„ duncken fal. In oirconde &c. Gegeven in den Hage op finte Willebrordus

,, dach in 't jaer ons Heeren M. C C C X C J.

De Buurenvan Zoetermeer en Zegwaeit d^en Graafte zamen metveertien riemen

gedient hebbende , twee deelen by die van Zoetermeer, en een derde by die van

Zegixacrt , dog de eerllgemelde niet magtig zynde hun aandeel op te brengen

,

werden van den anderen gefcheiden , en elk op zeven riemen gtftelt.

„ AELBRECHT. &c. doen condt alien luden, want tot defen dagen

,, toe dat Ambocht van Zoetermeer en dat Ambocht van der Zegwaert ons ende

„ onfen Voirvorderen te famen gedient hebben mit viertien riemen , des die

„ van Zoetermeer in voirtiden die tweedeel dair of betaelt hebben en die van

„ Zegwaert dat derde deel ; Ende die van Zoetermeer foe feer verarmt en ver-

„ mindert zyn , dat fy die twiedeel van viertien riemen niet houdcn noch be-

,, taelen en mogen, en die van Zcgwairt begeeren op hun felven te dienen, foe

' „ hebben wy gefcheiden die van der Zegwairt van dien van Zoetermeer ons elc

„ op hun felve te dienen mit feven riemen , overmits dat die van Zoetermeer den

„ lafte van den tweedeel van veertien riemen op hun felven niet houden en

„ mogen ; Ende ombieden en bevelen onfen Bailju vart Rynlant en onfen Rent-

„ meefter van Noirthollant , die nu fyn of namaels wefen fullen , dat zy die

,, van Zegzvaert fetten te dienfte op feven riemen, hetfy ter hecrvairt, in bede of

„ in fcote tot aire tyt als des te doen fal wefen , duerende tot eeuvvigen dagen.

In oirconde &c. Gegeven in den Hage acht dagen in Junio anno M. CCC.
>»

XCVIIJ.
,, J'tiffii Domini Diicis Alberti.

„ Prefentibus Domicello de Jrkel, Domino de Gomtnengys
,

nee im

„ Domino Nycolao Kervinc de Reynierfivak Conciliariis.

J A. P E. D E L E Y D E N.
SieUIavit Archidiacoims TraicSicnns-^

Dcze
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'•jvech tu(fchen die Siecken van den Huge en Ryswyck een goede valle

kade om defelve (bylbnder fwinterdaechs) als die wech onder wa-
ter

Deze belaflinge heeft haaren naam ontleent van de riemen , waarmede men
van ouds de fchepen plagt te regeeren. Want het is een bekende zaak, dac

zommige Landfchappen en ook de Steden en Dorpen zodanige fchepen ten

dienfle van den Graaf en van den Lande verpligt waren te leveren en te onder-

houden. En hier toe was ieder Dorp of Ambagt op zekere getal van riemen na

maate zyner geflelteniffe getaxeert, volgens welk getal dezelve ook jaarlyks in

den omflag moeflen dragen , vverdende voor elken riem gerekent twintig , vyf

en twintig, dertig, en zomtyds meerdere ponden van xl. grn. Tot bewys

ziillen wy aldaer bybrengen twee adlens ; de eerfte daarby aan die van Goyland

toegeftaan werd , om den Graaf, in plaatze van een kogge , daar ze op geftelt

waren , dog die ze om de hoogte van 't land en gebrek van een haven voor 't

bederf niet bewaaren konden , weder te mogen dienen met zodanige andere

fchepen als zy voorheen gedaan hadden.

»« AELBRECHT &c. doen cont alien luden , dat onfe goede luden uyt

Goylant ende die geene die mit him in horen Cogge behoeren , dicke en me-

», nichwerve getoecht en vervolcht hebben , hoe dat 11 feer belaft fyn mit eenre

}, Cogge, die fy tot onfen behoef ende om ons mede te dienen, piagen tehou-

,> den , die ly niet wail houden en mogen , overmits dat fy een hoech lant heb-

n ben , ende en hebben geen haven , dair fife tot horen oirbaer in houden mo-

,, gen, fy en moeten die Cogge fetten op een lant aldair hi in verderft, ende

]> onfe goede luden ten grooten fcade valt , foe hebben wy him fulke gratie ge-

,, daen, dat wy him verdragen hebben fulken Cogge meer te houden, ende heb-

,) ben hun geconfenteert en geoerloft, en confenteren en oerloven mit defen

,, brieve , dat fy ons voirtaen dienen fullen geliken als fy ons voirtyts gedaen

,> hebben fonder Cogge mit anderen fcepen ; Voirt foe hebben wy &c. Ende

„ om dat wy voer ons en onfen Nacomelingen onfen goeden luden voirfz en

„ horen nacomelingen alle defe voirfz pointen vafle en geflade houden willen

„ tot eeuwigen dage, fo hebben wy him defen brief doen bezegelen mit onfen

„ zegele. Gegeven in den Hage op ten Mey avont in 't jaer ons Heeren

„ M. CCC. XCV.

De tweede a6le is een Ordonnantie of Refolutie van de Ridderfchap en fle-

den van Holland , Zeeland en Vriefland , waarby de ingezetenen derzelve Lan-

den gelafl werden zig te wapenen tegens den Hertog van Holftein ende zes Wend-

Jchc jledm , die deze Landen den oorlog hadden aangezegt , en mitsdien de

groote fchepen te equiperen en nog een goed getal nieuwe by de Steden en

dorpen volgem taxe daarop ieder derzelve gejlelt was , aan te leggen , &c.

„ PHILIPS &c. doen cont alien luden , want onfe Landen van Hollant

,

„ van Zeelant en van Vrieflant in oirloge gecomen fyn mit den Hertoge van

,, Holftein en finen onderfaeten en met de fes Wenfche fteden, alfe Lubed

,

„ Hamhirch , Lunenburch , Wifemair , Rojlock en Straelfonde , dairom by onfen ge-

„ meenen Ridderfcip en Steden van Hollant, Zeelant en Vrieflant dachvairden

„ zyn gehouden , om te ordonneren , hoe men dat oirloge tegens de voirfz vyan-

„ den beft voeren fal by der hulpe Goids tot onfe en onfer Landen eer en oir-

„ bair ; S O E IS by den felven onfen Ridderfcip en Steden hierop gefloten en

„ overdragen om die voirfz vyanden te crencken ; Eerft dat een yegelyc ter-

„ ftont fyn harnafche bereyden en bereyt houden fal om altyt bereyt te wefen

,

„ als men dat fal laeten weten , te reyfen dairs van node wefcn fal ; Voirt is

,, overdragen en befloten , dat men alle die groote Scepen die noch binnen onfe

„ Landen van Hollant , van Zeelant en van Vriefland fyn , alfe Hulken ,

„ Kraeyers , Ballengiers , Buyfen , Coggen , Evers en anders , binnen defen

„ naeften xiiij. dagen bereyden en in 't vlot leggen fal mit alien horen touwen,

77. T>eel. Ddd „ cabel.
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tcr leyt, voor dc gaende man te voet gebruykt te mogcn werden,

zulcx dezelve althans voor ontrent twee jaeren gebruycktisgeweell,

maer

„ cabel , buflTen en gereetfcip tot den oerloge diencnde , foe dat die altyt bereyc

), leggen en wcfen fallen , om dairmede te varen en \vt te reyfen als des noot

„ te docn fal wefen ; Voire foe is geordineert , dat men fal doen maken een

,, getal van bairdfen by den geenen die hierna gefcreven flaen, mit alle hoeren

„ touwe , cabel , buflen en gereedfcip van oirloge bereyt te wefen , foe men
„ haeftclixfle mach , foe dat die tuflchen dit en Pinxteren naiftcomende alle

,1 op ten flapele gefet fyn , en die voirt haeftelic te maeken , cm die te oirbae-

„ ren tegens den vyanden dair des van noden v^^efen fal , en dat alle defe voirfz

J, baerdfen gemaift fiillen wefen foe groot , dat men fe buten op ter zee fal

,) mogen oirbaeren; dats te weten onfe Stede van Haerlem iiij. bairdfen, onfe

„ Stede van Delf\]. bairdfen, onfe Stede W3.n Leyden \\. bairdfen, onfe Stede

„ van Amjlerdam iiij. baerdfen, onfe Stede \m der Goiide ij. bairdfen, onfe

„ Stede van Jlcmacr ']]. bairdfen, onfe Stede van Hoinie mit horen toehoiren iiij.

„ bairdfen , onfe Stede van Rotterdavi een bairdfe , onfe Stede van Vlaerd'mge

„ een baerdfe , onfe Stede van Schomhoven een bairdfe , onfe S tede van Heusden een

« I bairdfe, onfe Stede van OiidcwaW een bairdfe, onfe Stede en Lant van Woerdenttn

bairdfe, onfe Stede van Gwnkhem een bairdfe, onfe Stede van Enk-huyfen twee
bairdfen , onfe Stede van Grotebroek twee baerdfen , onfe Stede ^-an MedeiMc twee
bairdfen , onfe Stede van Monickendaiwneen ^'an Tedamme mit de Dorpen in fFater-

laiit en van den Zeevank t'famen feven bairdfen , Pm-nieiende en Pmnelant een bairdfe,

Scellinchout en IViedcnifJe te famen een bairdfe , Hem , Veenhuyfe^i en Zybekerspel t'fa-

„ men een bairdfe, Hokhiuoitde , een baerdfe, Spanbroek een baerdfe, Abbekerk een

,, baerdfe , Wejlixoude een baerdfe ; alle onfe Dorpen gefeten onder onfen Bailliufcip

„ van Kemiemerkmt en van Vriejlant t'famen vyfbaerdfen , Scagecoggc een bairdfe , Coe-

„ dyk mit alle de Dorpen die op Nyborch houfden een bairdfe , Bevcrwyc en

1, Wye op 't Zee een baerdfe , JVeJlfaende en Crommenye een bairdfe , Nairden, Mu-
„ den , JVeefp mit onfe Dorpen in Goylant t'famen drie baerdfen , onfe Dorpen
„ van Amjlerlant een bairdfe , 't Lant van Texel twee bairdfen , 't Lant van Wie-

„ r'mgen een baerdfe , onfe Stede van Middelburch een groote baerdfe , onfe Stede

„ van Zierixzee een groote bairdfe, onfe ,Stede van Reymerfivale een bairdfe,

„ onfe Stede van der Goes een baerdfe, onfe Stede van der Tbolcn een bairdfe,

„ onfe Stede van Poortvliet een baerdfe , Browwersbaven een bairdfe , Wejlerjchm-

„ ixe een baerdfe , Flijjingen een bairdfe , de Feere twee bairdfen , Cortkene een

,, baerdfe, Synte Martynsdyk een baerdfe, ^nV/i? twee bairdfen , Goedereede een

,, bairdfe; Ontbieden hierom en bevelen alle onfe Bacnridfen , Ridderen, Kna-
,1 pen, Droflatcn, Bailjuwen, Scouten, Caftellynen , Burgemeefleren , Scepe-

„ nen , Raden en onderfaten onfer Landen van Hollant , van Zeelant en van
„ Vrieflant, Edelen en onedelen, en elken byzonder, alfoe ernflelic als wy
„ konnen en mogen , alfoe verre als elcken dit acngacn mach , dat fy achter-

„ volgende defe onfe Ordonnantie en 0\'erdachtc , hoir harnafch bereydcn en
„ die fcepen in 't vlot ieggen en die bairdfen bereyt maken in der manyeren als

„ voirfz flaet ; Ende op dat een yegelyk defe Ordonnancie en Overdrachte kon-
„ dich zy , en hem elc daerna mach weten te rechten , foe ontbieden wy en

„ bevelen alle onfe Bailliuwen , Scouten , Burgemeefleren , Scepenen en Raden
„ van I lollant , van Zeelant , en van Vrieilant binnen Steden en dairbuten en

elken van hem , dat fy defe onfe brieve openbaerlic kondigen
, gebieden en

doen wtroepen ter plaetfe als dat gew^oenlic is en des in gcenrewys en laeten.

„ Li oirconde &c. Datum xvj. dagen in Meye M. CCCC. XXXVII J.

Deze a£le, die wy niet weten, dat elders gedrukt, en nogtans, onzes oor-
deels, wel weetens-waardig is, hebben wy getrokkcn uit het vierde Memo-
riaalb. van Rofe, gequot. B. i. lo. foL 9. Zie verdcrs dezcn omflag aangaande
S. vanLeeuw. in zyne Voonede op de Cojlumen van Rynland. pag. 70. -^i. 72., al-

waar hy opgecft een lyfl van dc Dorpen en daarncvens Jiet gecal der Riemen

,

waarop

j>

5»

}>
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maer alfoe te vermoeden es dat fommige (hoewelnochtansdiewech

breet gcnocch is , ) hun vervorderen fuUen met haere paerden op en

of van de voorfz kade te willen ryden, waerdoor dezelve gehecl en

al afgeredcn ,
gebroken en geruyneert foude werden , ende in 't

eynde gefchapen ware geheel weder vernieuwt te ^ve^den en tot

nyet te komen, ten ware hierinne verzien worde, verlouckende

daeromme onfe proviile; SOE, EEST, dat wy by advyl'e en rype

deliberatie van onfen Stadhouder , Prefident en Raide van Hoi-

lant, omme hierinne te verfien, ende dat die kolle van de voorfz

kade nyet verlooren ende te vergeefs en foude fyn , U lailen en be-

velen , dat gy foe wel binnen onfe Stede van 'Delft als in onfe Vlecke

van den Hage en elders, daer 't van node wefenfal, openbaerlick

voor den volcke, by u roepende onfen OfHcier van der Plccke van
onfen wegen by defe onfeOrdonnantie en Placcaete vercundigt en
verbiedt eenen yegelicken,dat nyemantedeleofonedelevan \\ at llae-

te ofte conditie hyzy, hemenjvervordere mit hoere paerden op die

voorfz kade op noch of te ryden op te verbeurte enboetevandrie
ponden van veertich grooten 't pont, foe dick en menichvverf als

bruekig bevonden zuUen worden , waervan d*een helft wefen fal tot

profllyt van den gemeene Dorpen, die den voorfz wech en kaede
onderhoudende fyn, daervan de voornoemde Rentmeeiter den ont-

fanck hebben en rekening daer of doen fal dair 't behoirt, ende de
ander helft tot proffyte van den aenbrenger en van den gheenen , 't

2y van den Bode van Noortholhnt, Dienaers van den Procureur
Generael ofte andere die denzelven Rentmeefter in der tyt wefende
committeren fal, die fchuttinge en executie daer van te doen, wil-

lende noch mede, dat foe wye bevonden fal worden, ofte dat men
fal connen in der waerheyt verneemen , dat eenige Willige poeten
op te voorfz wech en kade ftaende ofgehouden of eenige rysganger

die voerfz kade ofgefneden fal hebben , dat die felve verbueren fal

tot elcken reyfe als 't zelve gebeurt, drye gelyke ponden als voo-

ren, ende die gcene die de macht nyet en hebben die tebetalen,

fullen daeraf arbitralicken gepugnieert en geftraft worden aen haer

lichaem tot exemple van eenen yegelyken. AUe welke voerfz boe-
ten wy willen dat geappliceert fullen werden als vooren verhaelt is.

Ontbieden dairomme en bevelen onfen Luyden van den Raide voirfz,

den Procureur Generael van Hollant, den Bailliu van den Hage.,

en alien anderen Dienaeren en onderiaeten , dat fy die handt daeraen
houden en den voorfz onfen Rentmeeller alle alFiftentie doen , dat

dele onfe Ordonnantie en Placcaete onderhoudcn en geachtervolgt

worde, zonder eenich verdrach, faveur of fimulatie, ende dat {y
die Publicatie van defen doen ververfchen en vernyeuwen tot alien

tyden als 't van noode wefen fal , ten eynde dat nyemant ignorantie

hier van en pretendere. Overfcryvende ende certificerende van
uwen

waarop ieder Dorp van oiids was geftelt , die tot hct onderhoud van den weg
van K-jS'wyk , van den Vyver om het Hof , Cingelen , briiggcn

,
plaaten , enz.

verpligt waren ; en waarna ook de Bottingen , een ander zoort van Schattingc

,

( waarop nagezien kan werden , den Schryver der Erf-Gravel. Bedien : in HolLml
VIII. Hooftfl. pag. i3f.) gerekent wnerden.

//. T>ecl.
'

T>dd z
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uwen exploide onfcn voirf?. Luyckn v.in onfen Raide in Hollant,

want ons alibe gelieft. Gcgeven in onfen Hiiyfe van der llage on-

der 't zegel van Jullirie, 't vvclck wy in onl'en Hove van Hollantge-

bruykende zyn,"op 't ipatum van defen gedruft in forme van Plac-

caere, den naelUeiten January anno. duylent vyf hondert vier en t'fel-

tich Stilo Curia Holland'ta iV2iV\ onfen Ryken,te wetene vanSpacng-

nen, Cecillien &c. 't tiende en van Napels 't twaeUde. Onderltont
gefcreven, By den Coninck ter relatie van fyne Majefteyts Stadt-

houder Generael en prefentie van Mr. Cornells Suys , Heere van

Ryswyk , Prefident , Maerten van Naerden , Arnoult Sasbout , ^lin*
tyii IVeytfen, Aernoult Nicolai en Joh'an Engelfz van Lezaenen ^

Raedsluyden van Holland.

Geextraheert uit het derde Memoriaelb. van B. Ernft/o/. 219.

L I f.

AUCTORISATIE op de Magtftraat van den Hage , om
de (ijjyfcn op zvyn en bier aldaer te mogen verhoogen.

A L S O E die Burgemeellers en Regierders van den Hage den
'5'72'. Staeten van Hollant verthoent hebben den feer gro.ten lalten en

ondraechelicken colten, die dezelve Vlecke en 't Lichaem van den
Hage gedragen heeft gehadt, foe van de Spaenfche Soldaeten als

onlancx van verfcheide deurtochten en verthoeven van de Guarni-

foenen van den Grave van der Mark, Gouverneur over Hollant,

die aldaer langen tyt gelegen hebben, vvelk vuyten inkomften van
den Hage nyet en mochten vervallen ofte gevonden worden, by-

fonder mits t' afwefen van veele van de principaellte en treffelykfte

invvocnderen aldaer, verfouckende mits dien geadmicteert te zyn,

haer excys te moegen verhoegen en verfvvaeren ; SOEELST,
dat dezelve Staeten den voorn. Burgemeellers en Regierders van
den Hage geaccordeert en geauthorifeert hebben, accordeeren en
authorifeeren mits defen, behouden inallesendeonvermindert d'auc-
toriteyt en gerechtigheyt van den Conincklyke Majelteit onfen ge-

nadigen Heere, by provifie te mogen heften en lichten binnen den
Hageboven den ouden en gevvoenlicken excys van elk vat biers, bin-

nen denLande van Hollant gebrouwen, nog drie grooten, en van elk vat

biers buyten'sLands gebrouwen, nog drie lluyvers ; mitsgaders van
elken Hoop wyns Rynfchen en Spaenfchen een groetgen , en van
Franfche wyncn een oortgen, ende 't felve by heuren CoUedeur te

moegen doen innen en collefteren foe Avel over de Suppoeften van
den Hove als ingezctenen van den Hage, niemandt uytgefondert,
ter tyt en vvylenanders geordonneert fy, mits dat die zelve van den
Hage daer van gehouden werden te verantvvoorden , ende te doen
goede rekeninge, bewys en reliqua, daer ende a'foc 't behoeren
fal. Gedaen tot Leyden den xvjen Odobris X Vc. LXXJJ. en-
de ter Ordonnantie van de Staeten, By my

was getekent,

BUYS.
Item
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Item omme te vervallen die groote lailen en oncofien, foe ordi-

naris als extvaordinarjs, die 't gemeene Landt en 't Corpus van den
Hage dagelicx nootelick te dragen en van doene heeft, daertoe

voer als noch gheen bequamer middel gevonden en es, om dezelve

te vervallen ten minllen quetle , dan mits 't opltellen van fekeren

cxcyfen ende impolten op ten vvynen en bieren , die alhier in den
Hage onder 't gemeene voIk gedilpenfeert , getapt en gefletcn lul-

len moegen vverden ; SOE EEST, dat die voorlz Magillraet van

den Hage by confente en believen van den Raide neffens fyne Ex-
cellentie geaccordeert en geconfenteert hebben, blykende by de
afte daervan lynde date den xiijen Martii leitUden, v^'eicnde

onderteykent, GENIETS, te mogen collederen fekeren excy-
fenende impotten op ten wynen ende bieren, die men in den Hage en
Hage-ambocht ilyten en difpenferen fal moegen , mits betalende te

wetene van elk vat biers binnen 'sLands gebrouwen fes Ituyvers tot

excyfe, 't halve en vierendeelen naer advenant, ende van buyten-
Landfche bieren van elk vat thien ftuyvers en tot impoll tot behou-
ve van t' gemecn Lants zaken agt ftuyvers van't vat, van de halve

en vierendeelen mede naer advenant. V oorts van excyfe van elke

aeme Rynfche Myn, Malvefyen, Baltaerdcn, Romenynen, A'byen
en diergelyke heeten wynen, vier Kinsgulden ende van d'aeme van
Pitouwen, Pikietten en andere kleyne Franfe wynen, twee Kins-

gulden, by dame, ende daer beneden alles daer naer gerekent.

Adum e'en xx iiijen dach in Maerte anno X Vc. LXXillJ. Jli-

lo Curia Hollandia

Geextraheert uic het zevende Memoriaelb, van B. Ernft
, fal. 79.

LI II.

,0 C T R O 01 van een Paardemarkt voor die van den Hage.

PHILIPS by dergratieGodts Koning;k vanCaiHlienJfc. Alfoo if^i.

onfen wclbeminden den Bailliu, Sciiout , Hurgemeelleren , Schepe-
nen en Regierders van onfen Vlecke van den Hage ons vertoont
hebben, dat wylen Ho. Mo. Hertogh Willem van Beyeren, Grave
van Hollant onti ent den jaare XIIIJc. en fes de vooriz \ lecke van
den Hage gegunt tnd';2^QqQVQn\\QQ\teenvryeJaer-marcktvauTaer-
den y Beejlen en andere goeden-, die allejairs Ingaet acht dagen voor

Afejdach en gheduert veerth'ien dagen., binnen welken tyde eenen
yegelyken, vyant noch ballinck weiende, de markt aldaer vryelyk

foude mogen frequentercn, als breeder blyken mochte by de Qo-

fye van de voorfz Triv'ileg'ie daer van zynde. 't Is nu foe , dat mits

d'invafie en fpol'ie foo by Marten van Rojfem , de Gelderfchen en ande-

re den Hage gedaen^ de Trtvilegie van de voorjz vrye JaermarSi
door vluchten en anders verdnyftert en vervreemt is, zulcx dat door
't verloop van den tyd in lange jaeren herwaerts dezelve Jacrmarkt
niet en is gehouden , dat alfoo mits de lefte voorleden oorloge de
Flccke van den Hage feer jammerlyk is bedorven, en de ingezete-

ncn Van dien, geducrcnde dezelve oorloge, hen tot verfcheideplaet-

fen hebben moeten ter nedcrllaen, ende daer door zyn tot groote

T> d d I armoe-
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armoede gekomen, en dat de voorf/, Remonllianten uyt zaekevaji

haerluyder oliicie, gaerne hun devoir doen fouden, omme by alle

middelen hen doendelyk zynde, 't welvaeren van de voorfz Vlecke

van den H'lge te vordcren, tot foulagement van de inu'oonderen

aldacr, ende tot eenich verhael van haerluyder geleden fchaden,

mitsgaders tot verbeteringe van de neeringe binnen de voorfz Vlec-

ke, verfoekende fyluden tot dien eynde ons oetmocdelyken , hen-

kiyden te willen gunnenenaccordereneen vrye Jaermarkt vanPaer-
dcn , Beelten en andere goedtn ofte koopmanfchappen , ingaende

jaerlycx acht dagen voor Meydach en gedueren den tyt van veer-

tien continueele dagen, zulcx als de voorfz onle Vlecke van den
Hage eertyds als voorheen vergunt is geweelt, ende daertoe hen-
luyden verleenen onfe iopene brieven in fulke faeken dienende:

DOEN TE VV EETEN, dat vvy de laeken vooriz overgemerkr,

gcnegen wefende ter oetmoediger fupplicatie van de voorfz Remon-
Itranten, en bcgeerende loo veel in ons is, henlu\den tot vorder-

niffe en profperiteyt van onfe voorfz Vlecke van den Hage, te gra-

tificeeren ende alle faveur te bcwyfen, hierop eerll gehadt het ad-

vys van de Staeten onfer Lande van Hollandt, hebben by delibera-

tie en goedduncken van onfen feer lieven ende beminden Nevsden
Prince van Orangien, Grave van Naifau, &c. voor ons Stadhouder
en Capitein Generael over llollant, Zeelant , Vrieflant en Utrecht , den
voorfz Remonltranten gegunt, geodlroyeert en geaccordeert,

gunnen , odroyeren en accorderen uyt onfe fonderlinge gratie by de-

fen, binnen onfen voorfz Vlecke van den Hage te niogen opllellen,

erigeren en houden een vrye Jaermarkt van Taerden en Beer en 9

mitsgaders van alrehande goeden en koopmanfcBappen -, innegaende en

beginnendejaerlycx acht dagen voor Meydach en gediierendedentytvan

veerthlen acbtereenvolgende dagen. Auctorilerende henluyden by

openbaere Publicatie van defen binnen den voorfz Hage , en 00k by

affixie vanbilletten, alomme ter plaetfen des nodich fynde,de voorfz

vrye Jaermarkt eenen yegelyk bekent te maken , binnen welke voorfz.

veerthien dagen , alle de geene die ter voorfz vrye Jaermarkt be-

geeren te komen, fullen aldaer vryelyk en onbelet mogen verkeeren

en hanteeren koopmans gewyfe. Ende ten dien eynde hebben wy
den felven verleent en ACrleenen by defen, vry en vail geleyde en
veyligheyt de voorfz jaermarkt geduerende, fonder dat ly gaende,
komende, blyvende, haere coopmanfchap doende ende wederkee-
rende , gehouden , gearrelteert ofte bekomraert fullen werdeu , aen

lyf noch aen goeden , om eenige civile faeken , uytgefondert onfe

eygene fchulden, penningen of gerechtigheden y hierinne ook
buyten gefloten onfe en onfer Landen van Hollandt vyanden en die

gildene die onfe en derzelver Landen wilder parthye houdende,
ofte daeruyt gebannen zyn, ende voorts folks ende in der voegen
als by den voornoemden wylen Ho. Mo. Hertog IVillem van Beye-

rcn als Grave van Hollant, die van den Hage voorfz eertyts gegunt
ende geaccordeert is geweelt. "VX'clverftaende dat de voorfz Jaer-
markt gehouden fal werden tot fulken plaetfe , als onfen voorfz Stad-

houder den felven binnen de voorfz Vlecke van den Hage ofte den be-

dryve van dien ter minjlen fehaden van de plantagien en verhinderin-

ge van dc pa(]agien aldaer alderbeqtiamelykft fal ordonneren ofte doen

ordonneren. Des foo werden de voorfz Thoenders gehouden, defen

jegen-
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jegenvvoordigen mettem eerften te doen regiftreren binnen onfcr

Camere van Rekeningen in Ilollant. Ontbicden dacromme en be-

velen onfen voorfz Stadhouder, Prefident en andere Luyden van

onfen Racde en Rekeninge in Hollant, den Bailliu en Schout van

den Hage en alien anderen onfen Oiiicieren, Rechteren, Juilicie-

ren en Onderfaeten , van wat qualiteit ofconditiedie lyn, dat fy den
voornoemden Remonitranten van de voorlz vrye Jaermarkt en
voorts van alien den inhouden van delen doen, laeten en gedogen,
ruitelyk, vredelyk en volkomelyk genieten en gebruyken, fonder

hen daerinne te doen ofce laeten gefchieden eenich hinder, letlel

ofte moeyenille ter contrarie , maer veel eer den felven tot onder-
houdeniile van defen te bew ylen alle hulpe en aiTiltentie, want ons

alfoe gelieft. Des t' oirconde hebben wy den zegel van onfen Leen-
hove van Hollandt, 't welk wy in gelyke zaken gebruyken, hieraen

doen hangen. Gegeven binnen onfe Had van Deltt den achtilen

dach van Januarii XVc. een en tachtich.

Gedrukt te vinden in't Hollandfch Placcaetboek pag. 60.

Aanmerkinge.

Dewyl dit Privilegie in'de Regillers der Oclrooien , enz. ( onzes weetens

)

niet gev'^onden werd , zoo zullen wy ter beveftiginge van de egtheid van het

zelve alhier byfchryven , 't geen ons des aangaande in 't Regifler der Refolu-

tien van haar Ed. Groot Mog. te vooren is gekomen , en waaruit blykt , dat

of wel het voorfz 06lrooi op den naam van Koning Philips den II. bekent llaat,

het egter door zyne Excellentie Prins Wilkm den I. by confente van de Staaten

van Holland is gegeven en verleent geworden.

L I V.

Den 28. December 1580.

Op het verzoek van de Burgemeeilers en Regeerders van den
Hage , om te hebben vernieuwinge van 't Privilegie van Hertog
Wilkm ontrent 1406. gegeven van een vrye Jaermarkt van paerden,

beelten en andere goederen , jaerlyks ingaende agt dagen voorMeye-
dach en geduyrende veerthien dagen , is geappollilleert.

DE STAETEN VAN HOLLAND hebben tot vorderinge
van deneeringe van deingezetenen van den Hage by defen wel willen

verklaeren , (9;/^fr C(?r^r^/£' , dat by zyne Excellentie d eRemonllran-
ten alhier haer verfoek zal mogen vverden geaccordeert, en zulx

van nieuws brieven van Privilegie gegeven en geoftroyeert , omme
een vrye Jaermarkt van paerden, beelten en andere goederen te mo-
gen houden , ingaende jaerlycx acht dagen voor Meydach en ge-

duyrende den tyd van veertien dagen , zulcx by wylen Hertog
Wtllem van Beyeren^ Grave van Hollant, de Remonftranten alhier

is gegunt en geaccordeert; Welverllaende dat dezelve Jaermarkt
jaerlycx gehouden zal worden ter plaetze daer dezelve in den Hage
bequaemft en ten minften quetfe van de Plantagien en verhinderin-
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ge van de palTagien binnen den Hage by zyne Exccllentie zal war-

den voorzien en geordonneert , en dat daerop by den Secretaris

Turtyck {a) behoorlyke brieven van Oftroye zullcn werden gede-

pefcheert.

(<z) De voorn. Jan Piirtyck was een der Extraordinaris SecreLariflen van den

Hove, deweike al in den jaare 1546. door Keizer Karel tot dien flaat was ver-

heven. Dezen hadden de Staaten van Holland in plaatze van Anthony Gcniets

aangeflelt en gecommitteert tot het expedieren en tekenen van de depefches der

Commifllen, Oftroyen en andere brieven, die onder het zegel der Koninglyke

Majelleit wierden verleent , by Refolutie van den 28. Mei 1577., luidende in

„ dezer voege: ,, De Staeten voorgehouden zynde, dat Anthony Geniets

„ zyn officie van het Secretariflchap hadde gerefigneert , ende daeromme niet

„ en vermochte gebruikt te werden tot de expeditie en teykeninge van de de-

„ pefches der CommilTien , Oftroyen en andere brieven , die onder het zegel

„ der Koninglyk Majefleit werden verleent, alzoodezelve Geniets als Secretaris

„ van den Hove daer toe was verzocht, hebben de Staeten den voorfz Geniets

„ daer van ontflagen, ende voorts daertoe geflelt en gecommitteert Johan

„ Purtyk , Secretaris van den Hove , orame voortaen dezelve depefches te doen

„ en zyne Signatuure te gebruiken, onder alzulke profFyten, als daervan voor

„ zyn aenpart zouden competeren.

Want of wel de Heeren Staaten ter zelver tyd al eenen eigen en afzonderly-

ken Secretaris hadden, zoo wierden egter de Secretariflen van den Hove mede
gebruikt tot het verrigten en depefcheren van 's Lands zaaken. Ter bevefli-

ginge van 't zelve ziillen wy alhier byvoegen eene Ordonnantie van den Hove
van Holland, welke men in 'teerfte Memoriaalb. van den Griffier Hanneman
fol. 27. verfo geregiilreert vind , en van defen inhoude is

:

35 't Hof van Hollant heeft geordonneert en bevolen , ordonneert en be-

„ veelt by defen alien Secretariflen van den zelvenHove, van nu voortaen die

,, Gecommitteerde Raden ter audientie van de Requefl:en voor te lefen alle Requef-

,, ten die de gemeene zaaken ofte den flaet 'sLands van Hollant, Zeelant en

„ Vrieilant ofte eenig agterweefen van dien zoude niogen concerneren , omme
„ verzoek van dien gehoort , daerop by de voornoemde Commiflfariflen rype-

„ lyk gelet , en de Ordonnantie van fyne Excellentie en de Heeren Staeten vol-

j, komen te worden. A6lum in den Rade den 24. Februarii 1584.

De eerfle Secretaris van de Staaten van Holland ( voor zoo verre wy hebben
konnen ontdtkken

, ) is geweeft Dirk Folkerfz Koorenhart ; zie Brandts Reformatio
/. Deel pag. 535. Na hem volgde Mr. Coenraed de Rechtere; dog de nette tyd

wanneer hy tot dat ampt wierd gevordert , is ons nergens bejegent. Uit eene
Refolutie van den 25. Decemb. 1578- zoude men moeten belluiten, dat hyvoor
den gemelden jaare als Secretaris al in der Staaten dienfl is geweeft , dewyl
daarby gezegt werd

, „ dat' er eenige gecommitteert zyn te handelen met den

„ Secretaris de Rechtere; waarop dezelve voortaen in dienft gehouden zal wor-

„ den.

Hy wierd den 26. Oftober 1601. opgevolgt door Mr. Adriaen Duyck,

„ dien de Staaten van Holland aannaamen tot hunnen Secretaris , zoo van de

„ Vergaderinge van dezelve Heeren Staeten in 't generael vergadert , als ge-

„ ftadelyk van haere Collegie van Gecommitteerde Raden, alle zaaken zoo

„ by de Heeren Staeten als die van den Collegie verhandelt wordende , fecreet

„ en goede notulen te houden van alle 't geene hem bevolen word aen te tey-

„ kenen, zyne fignature op alle depefches ten dienfte van den Lande te ver-

>, leenen , de Heeren Staeten en Gecommitteerde Raden met alle behoorlyke

, , eerbiedigheyt ten dienft te ftaen , en voorts alles te doen dat een goed en ge-

„ trouw Secretaris gehouden is te doen op alfulken CommiiTie en Inftrudlie,

„ als hem als nog gclevert fallen worden.
Na
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L V.

INSTRUCTIE,
Voor de Gcdepiiteerden van den Hoogen en Provinciakn

Raeden , micsgaders van de Caniere van de Kekeningen in

Holland J
omme te verfchynen op den dachvaert en Ver-

gaderinge der Heeren Stacten 'sLands , die gehouden zal

werden op den xxix.eU dezer maend Januarii ^.Vc,
LXXXf^J. omme te doleren over de quote van Acn

Hage, ^c.

DIE voorfz Gedeputeerdens zullen ter \^ergaderinge van de 15^^'

Heeren Staeten eerll vertoonen, dat de Raden en Rekeninge ont-

fangen hebbende de befchryvinge van denxi. der loopende maend,
niet en hebben willen nalaeten volgende dezelve hunne Gedeputeer-

dens op de Dagvaerc te fchicken.

Ende hoevvel zy verhoopt hadden , dat egeene repartitien en fou-

den tot lalte van de drie CoUegien meer gemaekt werden, zonder
cerft daerop gehoort te zyn.

Bevinden nogtans beneffens de Miffive van de befchryvinge een
nieuve repartitie over dezelve drie Collegien en 't Corpus van den
Hage, van zeven duyfent negen hondert ponden van xl. grooten,

daerop zy niet gehoort en zyn geweeft.

Vertrouwende dien niettemin, dat hen Gedeputeerden gehoort,
myn Heeren Staeten tot reden en billykheyd zullen verllaen, voor
zoo veele beroert dezelve en andere voorgaende gedaene repar-

titien.

Daerinne den Hage ( wefende zoo onvaften open Vlekke, fub-

jet alle invafien, overvallen en verloopen) geftelt is op gelyke dee-
le, als de valle florerende Steden Leyden en Rotterdam.

En op een fellienden deel van de geheele contributie van geheel
Holland ,sequivalerende byna een geregt dcrdendeel van de geheele
contributie van Zeeland.

Zon-

Na doode van den voornoemden Dw^ck wierd m defzelfs plaatze den 25. Ja-

nuarii 1 62 1 . aangeflek Mr. Cornells van der PFolf; en na hem den 25. Apri! 1640.

Mr. Herbert van Beaumont, den welken by Refokitie van den 19. Julii 1673. als

mede-&cretaris wierd toegevoegt, dog zonder wedde, zyn zoon Mr. Simon van

Beaumont , die na 't afflerven van zynen voornocmden vader in *t voorfz anipt

is gevolgt, of eigent'yk gebleven, 't welk hy tot zyne dood,die in 1726. voor-

vicl, heeft bekleed; als vi^anneer het zelve ampt aan twee perfoonen te bedie-

nen wierd gegeven ,waarvan de eenc Mr. IFiffem Buys , voorheen Penfionaris der

Stad Amfterdam, als nu de Vergadcringen van haar Ed. Grooc Mog. by-

woont,- en de andere Mr. /lelbrecht Fabric'nis, voorheen Penfionaris der Stad

Haarlem , het Collcgie van de Heeren Gecommitteerde Raden tot zyne dood
heeft waargenomen. Dezc den 20. April 1736. zynde overleden , "wierd den

13. Julii daaraan opgevolgt door Mr. Cornells Bocy, Penfionaris der Stad Rot-
terdam , die het zelve ampt thans nog is bekleedende

//. Tfeel. E e e
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Zonder confideratie , dat tot meermaelen by de voorfz Collegien

vevtoont es geweelt, dat alle anticipatien van penningen op fret,

woeker ofte interell te lichten en opbrengen , grootelycx tendeert

tot ruine en grondelinge bederffeniile van den Lande , indien men
daerinne geraekt te continueren , als na 't overlyden van hooggedag-

te zyne Princely ke Excellentie begonll en tot nog toe gecontinueert

es geweelh
tnde daer beneflfens verklaert de manieren en middelen om zul-

ken ichadelyken woeker te doen ceiTeren.

Immers en behoorden daerinne niet getrokken te vi^erden de
voorfz Collegien, als alleenlyk refidentie hondende alhier binnen

den Hage, ten einde de Hooge Overigheyd en 't Land van Holland

by dezelve zoude wefen gedient in 't fluk van de Juititie , conferva-

tie van de Domeynen, en anders, volgende de inltitutie en bedie-

ninge van elk Collegie in 't byzonder.

Daermede dan de voorfz Collegien zoo geoccupeert zyn om hun-

ne ampten te voldoen, dat zy hen niet en mogen iets anders te on-

derwinden ofte over andere zaaken te vaceren.

Dog ganfchelyk niet om penningen op intereft te lichten , finan-

tie van gelden te doen ofte diergelyke zaeken jegens Godts geboth,

befchreven rechten en eerbaerheyd te onderwinden.

Ommedat dezelve Collegien egeene adminiftratie van publyke in-

compilen van penningen en hebben , nochte Treforie , daeruy t zy

henzelven zouden mogen verheelen, als de Magiftiaeten in de Ste-

den hebben.

Ter welker oorzaeke die neeringe maeken van met wouker om
te gaen en hun particulier proffyt doen met fchaede van den Lande

en van de gemeene ingezetenen van Holland , met henlieden niet

en willen contraheren.

Behalven dat in gevalle van verloop en diflolutie van de refiden-

tie van de Collegien, hen ongelegen zoude zyn, en bezwaerlyk

eenen yegelyk in 't particulier te vervolgen.

Daer ter contrarie de Steden zekere inkomften en Treforien heb-

ben, die dagelycx vermeerdert, geftyft en gelterkt werden, mits

de augmentatie der inwoonderen van dien, deur toeval van den

buvten Lands inkommende.
Ende by een overloop nietalleen niet en mogen werden gefwackt,

(als wefende met veften en poorten daertegens bevvaert,) maer
grootelyks verbetert, mits dat de luyden in onvalte plaetiten en ten

platten lande gefeten, hen felven in de Steden begeven moeten, en

de incompllen van alle contributien aldaer helpen vermeerderen in

tyde van noode.

Ende of allchoon met fulke woukeraers gehandelt en gecontrac-

teert zoude mogen werden, zoo en es de voorfz Collegien egeen
middel voor handen , omme henluyden op te verzekcren, danallee-

ne op hun particulier, ende foberejaerlykfe incompiten, 't welk tot

heurluydcr nootelyk onderhoud niet en mach geltrccken.
_

Uyt zaeke 't zelve met verpondinge en andere contributien en on-
gelden zulx vermindert en afgenomen werd, dat daeruyt naeuwe-
lyks de helft fuyver en mach werden genooten.

In voege dat die van den Rade en Rekeningen alle lalten dra-

gen-



VAN 'sG R A V E N-H AGE. 4^9

gende en daer beneffcns van maend tot maend ofte ten langftenvan

les tot fes weeken overvallen en geprangt vvordcnde gioote Ibmme
van penningen op fwaerc jae onbchoorlyke interelle te lichten , en

by anticiparie diermede te voorcomen de aenltaende contributien

tvvcemaei zouden bezv. aert worden, als eensmitte principaele pen-

ningen op te brengen, en daer toe nog met te fret, vvoeker ofte

intereil yan dien.

Tot proffyt allcenlyk van de Land frettendeWoekeraers, ganfch

nkt contiibuerende, en evenvvel nog niet te vredc willende wefen,

met redelyk gev\in van hunne uytgefette penningen.

Behalven dat tot leedwefen van de vroome luyden en liefhebbers

van hun Vaderknd, de gemeene faeme loopt, dat nog andere on-

behoorlyke practycquen byeenigeder voorfz Woekeraersgebczicht
werden, mits leverende in plaetze van gelden, bier, brood, boter,

kaes, bifcuyt, pouldre en andere vvaeren, niet alleen bedorven en
egeen coopmanlchap of verhandelbaer goed wefende, ma,er daeren-

boven noch ontrent de helft hooger dan de gemeene niarkr goec

coopmans goet gevveelt es.

Ende doende by zulke middelen tot 's Lands fchade en der ar-

men ingezetenen bederffenilTe, drie dubbelt proffyt.

Daermede die van de voorfz CoUegien niet en weeten omme te

gaen: Ende al wiilen zy zulke ofte gelyke praftycquen te uege te

brengen, en zouden nogtans 't zelve in heurluyder confcientie' niet

vry iTaen te doen.

Behahen dat feer fchandaleus is en (Ireckende tot groote oneere

van de Juditie, geitelt omme onder anderen mede te verhindcrcn

en ftraffen alle onbehoorlyke middelen van woukerc, dat de hoof-

den van dien metalfulken woukere hunmoeten behelpenen befvvae-

i'en.

Te meer , zoo als nu metter daet zeker proces voor den Hove
van Holland es hangendein Reformatie tercaufe van een Obligatie,

daerby onbehoorlyke woukere geltipuleeit esgeweeff, daervan by
die der Gerechte van Delft by vonnilFe verklaert es de voorfz obli-

gatie ufuraere en verbeurc en den Stipulateur van dien infaem to

wefen.

Het word ook metter daad bevonden , dat de voorfi anticipatien

tenderen tot grondelyke bederfteniffe van den Vlecke van den fla-

ge, alzoo alrede ter oorzaeke van de onbehoorlyke conlh-ainte tot

furnifTemente van dien de principaele inwoonders van daer vertroc-

ken zyn, als namentlyk de Heere van Brederode, Scboonhoveu, Sou-

neveltj Nobelaer, Coophal^ Boufkerke , van der IVieh van der Nooty

en andere meer, en niet te twyftelcn of nog meer andere van gely-

ke fullen doen , en hen begeven in piaetfen , daer de voorfz antici-

patien niet en vallen.

Mits welken de voorfz Collegien van alle repartitien , die over'de

Stedcn in Holland by anticipatie op fret geligt en gerepartitieert

werden, wel ongemoleflccrt behooren te blyvcn.

Maer in al!e andere contributien, die by alle ingezetenen van

Holland, zoo in bellotenc Steden als ten plattcn Lande gcdragm
worden, zyn die van de voorfz CoUegien te vrede ter aiFillentieen

confervatie van de gemeene faeke en 'sLands ^\ elvaeren te contri-

//. "Deel. E e e -L buc-
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bueren na hun vcrmogen en qualireit, mits dat de gemccnc Middc-
len totter oorlog gedclUnccrt, gclklt zullen vverdcn in handen van

fyne Excellentic en ten oveiilaen van de Gedcputcerdcns van zync

Exccllentie ofte Staeten openbaerlyk wcrden vcrpacht ; Ende foe

verre daer aene yet zoude ontbreken, dat 't zelvc gcluppleert fal

wcrden by verpondinge ofte capitaele impofitie, zoo over alle dc
Stcdcn en ten platten Lande te doene, zonder te verwachcen fret,

intercit ofte relUtutie van 't principaal , mits dat allomme dezclve

contributic geheven fal worden op gclyken voct. .

Ten eynde deur dien en de getrouwe opheve en adminiftratic

van de gemeene Middelen over alle confumptien in treyn gebragc

zynde, alle fchadelyke u^ouker en multiplicatie van anticipatien op
finantie, tot nog toe voorgewenJt en gebruyktj zullen mogen gc-

raeken te celferen.

Geextrahacrt uit het derde Regiller van Brieven van enaan den Hovcpl. 138,

LVI.

Den 25. December J^SS'

DE STAETEN VAN HOLLAND en WEST-VRIESLAND
gchoort hebbendehet verzoekvan dicvandenHoogenenProvincia-
lenRaedenin Holland , die van de Kamer van Rekeninge en de Ma-
giflraeten van den Hage , ten einde die van den Hage voorn. als wezen-
de een open plaetze , van alle vordere repartitien en opligtinge van pen-

ningen bevryt en onbelall zouden mogen blyven, byzonderalzoo het

die van den Raede voornoemt in aanzieninge van haeren ampt en

officie nict en betaemde eenige penningen , op zoo zwaeren interefl

te doen ligten; dat alfoo die van den Hove en Hage voornoemt ook
niet mogelyk en v as te doen furneren en ligten alle de penningen
van haer agterwefen in de voorgaende repartitien , daerinne zy hen
beklaegden te hoog geflelt te zyn , zylieden daerin zouden mogen
voHtaen, mits opbrengende de fomme van negen duyfent ponden
van XL. grn.

Ende voorts de Staeten voornoemt mede verftaan hebbende de
goede advertentie acngaende de ordre, die tegcns alle verdere re-

partitien zouden werden genomen, hebben de Staeten voornoemt
na lange communicatie verklaert en gerefolvecrt, dat hoewelzy ver-

hoopen tegens alle verdere quotifatien en repartitien voorzien zal

mogen werden , by inwilliginge van gemeene loopende middelen

ende goede ordre te Itellen op den opheve en executie van dien

,

daerop deze jegenswoordige dagvaert is dienende, nogtans in ge-

valle door eenige hoogdringende en haelligc nood eenige penningen
zouden moeten werden opgebragt by anticipatie , dat in zodanige

quotifatien ofte repartitien, daervan de penningen op intercll of

capitalyk zouden mogen gchcven werden by anticipatie als vooren,
/iie van den Hage voornoemt niet en zullen werden gejielt of eenige

quote ofte contingent, zonder ecrft en alvoorens daerop gehoort te "zyn,

daertoe
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ddcrtoe zy \
vcrjchreven fiillcn worden , omme hacrluyder Gedeputccr-

den in de Vergaderinge -van de ^taeten voornoemt mede te doen compa-

reren, en in de voorfz zaeke mede te helpen advi/eren cnftcmmcn als

nae behooren ; zander dat hot zelve nogtans namaels getrokken zalvjor^

den in exempel ofte coufeque'ntie ^ daermede de Stacten verltaen, dat

die van den Hove en den Hage voornoemt goed contentement be-

hooren te neemen: maer aengaende het agterwezen van die van den

Mage in de voorgaende repartitien, alfoo niet mogelyk en is, over-

mits den uytterlten nood van den Lande, ende zondcr evident dan-

gler van verloop van krygsvolk en verlaeten van fchanlFen en (Icrk-

ten, die van den Ilage voornoemt eenigzints daervan te ontlallenen

de afTignatien daerop gedaen , noodzaekelyk met den eerflen moe-
ten vverden voldaen en de Staeten voornoemt niet mogelyk en is de
voorfz ailignatien te veranderen op eenige andere Comptoiren, helv

ben de Staeten , omme alle inconvenienten dies aengaende te ver-

hoeden, verklaert, dat die van den Ilage voornoemt iiaerlieder rcf-

terende penningen in de voorgaende repartitien voornt. net den
eedten zullen mocten opbrengcn, ende voldoen de alfignatien, die

daerop zyn verleent, ofte dat anderzints by Avegen van executiege-

procedeert zal moeten vverden , agtervolgende dc voorgaende ver-

klaeringe van de Gecommitteerde Raden van de Staeten ; hebben
niettemin de Staeten voorn. verllaen , op het verder verzoek van

die van den Hove en van den Hage, dat de Heere van Mathenesy

als Edele en invvopnder van den Hage mede gehouden zal zyn hen-

luyden te aflifleren in het vcrzorgen van de oplig(inge van de voerf/?;

penningen, zonder dat de Staeten verllaen de Heeren Almonde en

Lonk daerhme gehouden te zyn, alzoo zylieden elks binncn haerlie-

der llede worden gcquotifeert.

T^an den 22. JuJii tot den ^. Aiigiifli 1586

Is mede in de voorfz Vergaderinge gerefolveert, dat by zyneEx-
cellentie van Naiku, den Prefident van der Myle, Cornelis Har-
mevfz 'uan Naerden , Adriaen van Berkenrode en Mr. tardus Vos zal

worden geprocedeert tot decifie van het different tulfchen de Stae-

ten en die van den Hage uytltaende, ende omme de zaeke te beley-

den zyn gccommitteert den Advocact van den Lande, den Heeren
Menyn en Sille.

LVII.

ACic van fubmijjic aen zyne Excellentic Grave Maurits van

Naflau &:c.

ALZOO tufTchcn dc Staeten van Holland ter eenre en de Heeren
van den Hoogen en Provincialen Raede, de Luyden van de Reke-
ninge in Holland en de Burgemeeltcren en Regeerders van den Hage
ter andere zyde, zekere qucltie , different en gefchil is gcvveeit, no-

pende de betalinge van verfcheyde repartitien en quotilaticn op den
Hage, benevens de andere Iteden van Holland, zoo by zyne Lx-

E e e 7,
cellen-
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ccllentie hoog;loffclyker Mcmoric, als de Staeten vooinoemt is ge-

llcit en gequotiieert tot den laetllen December i5'85'. incluys, mits-

gadcrs de arrellen, gylclingen en executien ter oorfaeke van dien,

gcdaen, endc dat. eyndelyk tulVchen de voornoemde contendenten

verdragtn en geaccordeert es, datde decifie \an de voorfz queltie,

ditiercnt en gefchil zal worden geltelt en gefuiMnitteert aen zyne

Exelleptie , Stadhouder, Gouverneur, en Capitein- Generael over

/ Holland en Zeeland, Admitael van de zee, mitsgaders den Heere
Adr'iaen van dcr Myle -,

Frefident in den voorrz i^rovincialen Rade
van Plolland, Zeeland en Vriefland , Cornells Harmenfz van Naer-

deny Meeller van de Rekeningein Holland, Adriaen van Berkenro-

de, Rurgemeeiler der Had Haerlem, en Mr Tanlns Vost Raed en

Pcnfionaris der Had Leyden: SOO 1ST, datde Staeten voornoemt

aen zyne Excellentie en den Heeren voorn. gefubmitteert hebben

en I'ubmitteren by defen de decide van de voorlz quelHe, different,

en gefchil , om by uytfpraeke van fyne Excellentie en de Heeren

gcdecideert ende nedergeleyt te worden, zulks als dezelve bevin-

den zullcn te behooren. Gedaen in den Hage den achtften April

vyftien hoiidert fes en tagtich.

Geextraheert uit het Rcgifler der Refolutien van haer Ed. Groot Mogende

,

beginnende den 3 Januarii i58<5. en eindigende den 22. Decemb. 1586. pg.
319. 320.

LVIII.

REMONSTRANTIE en DOLEANTIE.
den Heeren Raden heneffens zyne Excellentie als Arbiters

in dezcn geeligeert , overgegeven van ivegen die van den

Hoogen en Provincialen Hade en Rekeninge in Holland,

tnitsgaders de Magillraac van den Hage tcr eenre op en te-

gens de Heeren Staeten 's Lands van Holland tei' andere zy-

de y over de extraordinairefiwnijfonenten haer opgekgt ^ enz.

't T S kennelyk, dat den Hage es een opene Vlekke, geenzints voor

d'invalie der vyanden meer vcrickert zynde , dan alle andere Dor-

pen en opene Vlekken in Holland.

Dat ook den Hage by de Staeten van Holland in favorabiiibus
\

daer het henl. proftytelyk en den Hage fchadelyk es, niet meer enj

is gereipedeert dan eenigc andere Dorpen ofte opene plaetfen ir

Hollnnt.

Te weten, in jure ferendi fnjfragii en llcmmen van alle voor-^

vallende Lands zaeken, daerinneden Hage voor dato van deze do-'

leantie niet meer overgeroepen nog gekent en es geweeil dan het

minile Dorp van Holland, daer nogtans de bellotene Steden in ma-
terie van contributie tot nog toe niet overllemt hebben willen we-
len, men laet Itaen, dat men henluyden in eenige zaeken zoude
mogcn t'huys laeten en ganlch gcen Itemme afvragen.

Soo dat dacromme ook //; odiofis , daer 't den btaet fchadel}'k en

den
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den Hage proffytelyk es, den Hage mede voor een Dorp gcrefpec-

teert en als andere opene plaetien getrafteert behoort te werden.

Ende mitsdien zoo dikwyls als 'er yet ommegeflagen oite gehe-

ven es over die Sreden ofte Corpus van dien, daervan die Dorpen
ongemoeyt zyngebleven, inlbnderheyt foo dikwyls als die Steden

den anderen hebben gerepartitieert op ettelyke duyfenden , die zy

op haerluyder gelove tot lafte van 't gemeene Land op interelt zou-

den lichten , zyn die van den Hage mit ongelyk daerinne getroc-

ken , en op zekere quote geftelt en andere Dorpen daerin onge-

moeyt gelaeten.

Soo doch in dien deele ("te weeten van 't credit voor 't Landt
te verltrecken) het Corpus van den Hage van geen beter conditio

en is, dan die van andere Dorpen, immers en zyn niet te vergely-

ken by die van de beflote en bewaerde Steden.

Ten refpefte, dat in tyde van nood, als het Land met £enige

vyandlyke invafie gedreygt word, die van den Hage aen alle kanten

vervluchten in de Steden, zoo wel als d'ingezetenen van andere

Dorpen , zonder dat de Regierders van den Hage eenig middel
hebben , omme d'ingezetenen aldaer ende heure goeden by den an-

deren te houden.

Daer ten zelven tyde die Steden werden verfterkt mitte perfoo-

nen en goeden van den geenen die daer komen gevlucht , die fy

ook in 't dragen van heure lalten zoo wel konnen aanfpreeken als

hun eygen ingezetenen , zonder datter let uytgevoert kan werden

,

of 't moet hen wel gevallen.

Des het credit van die van den Hage niet en es te vergelyken by
het credit van de Regenten van de Steden, flie in alien gevalle haer

gelove verftrekt hebbende voor ""t Corpus , haer indemnite aen de
Stad en alle datter ingefloten es, zeker fyn; daer die geene die

haer geloove voor den haere verftrecken, geen verzekertheyt eji

hebben , dan op 't Corpus dat feer ligtelyk gedilTolveert kan wer-
den.

Daer by gevoegt , dat alwaer 't zoo, dat de Sraeten de Vlecke
van den Hage mochten houden voor fubjed alle de Ordonnantien,
die van henl. zouden mogen emaneren, zoo en conden zy doch
(als men de redenen en billykheyt wil volgen )henl, ongehoort gee-

ne lalten opleggen, die niet generael en zyn, en daervan alle an-

dere Dorpen en gelyke Subjeden exempt blyven.

Ten reguarde dat den Hage in geene generaele laften exempt es,

ofte ooit begeert heeft te wefen , maer gewillig daerinne te contri-

bueren naer haere faculteit en condicie.

Ende in alien gevallen als men de Superioriteit over die van den
Hage wil gebruyken, en dezelve afzonderen van de andere opene
Vlekken en Dorpen, ten reguarde, dat de Magifiraat van dien die

tnaniant'te hebben van een dnyfent gulden zeven of acht ""sjaers, Qa)
die uytte accyfen wordcn getrocken, en tot de partictiliere lajien van
dien niet en mogen fireckcn.

Soo

(rt) In den jaare 1520. bcdroeg het ganfche inkommen van deij Hage, %m
van accyfen ah unders , ontrent vier duyfent vier hondert gulden.
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Soo en bchoorde immers het zelve niet te gefcliieden henluyden

ongehoort , mer bchoorde in fulken gevallen zyl. foo vvcl te Item-

men over de quote, die andere Steden werd opiz;eleyt, als andere

weder over henluyden Itemmen, behoorden mededie quoten, daei

de Magiitraet van den Hage opgcltelt werde, in redelykheyd en

billykheyd gefondeert te welen.

Daerenboven en behoorden de CoUegien van de Juftitie en Reke-
ninge niet befwaert te wefen mit groote fommen van penningen

,

die fy op haere prive credit voor 't Land zouden moeten lichtenop

interefle.

Z"oo dezelve dog geene maniantie en hebben van foo veel als een
fluyver , het gemeene Land ofte Corpus van den Hage toekomen-
de.

Merfyn alle in 't refped van contributien particuliere inwoonders
van den Hage, en contribueren als andere, foo dikwils als 'er parti-

culiere perfoonen gequotifeert moeten werden.

Immers dat dezelve van de CoUegien van de Juftitie en Rekenin-

ge geen andere of gereeder middclen en hebben, dan die van de

CoUegie van de Ridderfchapen Edelcn van Holland, dewelke(hoe-
wel over alle Refolutien in de Staeten met redenen de eerlle ItenA-

me geven) nogtans niet en befwaert en worden, omme onder hen-

luyden eenige penningen voor 't Land op intereft te lichten , mer
werden in dien deele elk gerefpefteert voor particuliere perfoonen

van de plaetfen, daer fy refpedive refiderende zyn.

Defen al niet tegenflaende zyn die van den Hage met die van de

voorfz CoUegien niet alleen in alle diergelyke repat-titien getrokken,

zonder eenigzints gehoort te wefcn , mer fyn daerenboven gellelc

op fulken quote, die in rcchte nog in redene mach beltaen.

Want al is 't zoo , dat die van den Hage van outs gepriviligeert

zyn , dat zy ten eewwlgen dage in alle beden , fiibventien en laften , die

opgejielt iji;erden, en overkomen in den Landen van Holland en K^eft-

Vriejland, (de Landen van Voorne en Putten daerinne niet begre-

pen,) niet hooger en mogen gejielt ofte gequotifeert werden > dan mit-

ten L XX 1 1
1 J £•//. penning , daer mede f/ gefiaen en quyt zyn » en blyven ,

groot ofte cleyn , hooger gejielt mogen werden dan op het voorfz

lxxiiijT?^ dcel.

Ende dat niet bevonden fal worden, dat in de lelle jaeren voor

d'aencomplte van de troubles den Hage (wefendc op fyn alderwel-

vaerentlk en hebbende ter avontuyre de helfc meer ryke ingezete-

nen als nu ) in alle fubventie niet hooger geltelt en es geweell:, dan
ontrent op 't vyftiglle deel van 't geene, daerop d' andere Steden,
zonder die Dorpen van Hollant, geftelt werden.
Ende hoewel zy voor als nu veel minder oftelaeger behooren ge-

quotifeert te werden , in reguard van de jegenwoordige gelleltenif-

fe van den Hage ende van de andere beiloten Steden.
Soo den Hage geduyrende de troubles geexponeert zynde alle in-

vafien en plonderinge van de vrienden en vyandcn, niet alleen van zy-
ne moeblcn grootclycx berooft es geweell: , mer <lat die hiiyfcn van
dien gebroken, geblotet en geruineert zyn geweell, dat men die-

felve, die ftacnde gebleven zyn, mit geen twee bondert duyfent gid^

den habitabcl hceft mogen maken.

Be'
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. Behalven een groot deel van dien, die mits de fortificatie van den

Ha^e-, (If) indenjaere lxxiij. hegonft-, enmits dengrooten brand (^c)

in denjaare l x x x 1 1 1 j. geheelplat geruineert 'zyn gc-jirefi.

Daer ter contrarie de ingezetenen van de bellotcn Steden hnnnc

meublen en huyfen behouden , en niet alleen by den anderen in hun
goeden fyn gebleven , maer geen cleyn proffyt hebben gedaen van

die van den Hage, die alle hunne goeden verlaetcnde, tot hcnl.

gevlucht, en aldaer earners en vi^oonplaetfen hebben moeten hueren.

Soo fchynt, dat alien defen niet tegenitaende in den jaerg lxxxj.
doen de voorfz repartitien en fwaere commercaufes begonften over

die Steden in trcyn gebragt te werden, die van den Hage onge-

hoort als doen mede onder de andere Steden geflelt fyn geweelt op
den xxxiijen. penning van alle die Steden van Ilollant.

Ende werde daerby gefeyt, dat het was gedaen op een prouve ,

en dat niemant voor die reyfe daer over mogte clagen, men foude

in toecomende tyd alles met goede kennifTe redreflcren,

Mer es evenwel de voorfz quote van den Hage te mets verhoogt

ftiliwygende, in voegen dat fy nii een jaer of anderhalf geleden ge-

quotiieert zyn geweell tot ontrent op den xvjen pennink van alle

de Steden van HoJlant.

IVaerdeur die van de voorfz, Colkgien en Magijirwten ged'wongen

zyn ge'jveeji binnen den tyd van anderhalve jaer op haere prlve geloove

foo hier en daer deur middelen van ver/chejde voorloopers en corratiers

van finant'ie op intereji van meer als xi i j. ten bondert in V jaer te

lichten, en ten behoeve van de Staeten te furneren over de vyf en

veertich diiyfent ponden, daer vooren Jy nog verbonden Jyn.

Daer \ an foo wel die van de voorfz Collegien als Magiftraeten

,

en elk van henluyden in folidum^ diedeCrediteurs gelieft heeft uyt

hen alien te verkiezen, benodigt fyn geweefl, veel en vcrfcheide

obligatien in hun pri\ e naem te ondertekenen , die fy tuiTchen an-

dere perfoonen in rechte commende, zelfs fouden moeten verclae-

ren ufufair te wefen.

't Welk commende tot kennide van d'een en dander oorfaeke

heeft gegeven, datter wel twintig van de ryklle familien in denHa-
ghe hen onthoudende, van daer zyn vertrockcn, en dat de huyfen,

dacrinne dezelve hen plagen te onderhouden, nu bewoont werden
van Uytheemfche, die uyt Brabant, Vlaenderen ofte andere plaet-

fen

( /< ) Hierop kan nagezien werden 't geen wy in 'f eerfle dee! 1

1

1. Hooftfiuk

pag. 99. aengaende deze verfterkinge van den Hage hebben aangetekent.

(c) Deze brand ontflond in de Flamhigftraat , en was zoo fcl, door dien al-

daar verfcheide Timmerkiiden en Schrynwerkers woonden , dat de ganfchc

ftraat met het Oofbelyk gedeelte van 't St. Elizabeths Kloojicr , 't welk digc daur-

by flond , in 'c korc door den vlam verteert wierd , zonder dat dezelve kondc
gefbuit werden , waardoor c'e eigenaars dier hiiizen ook tefFens liunne meube-

len en huisraad verloorcn ; dog door wat oorzaak en op wat tyd dcs jaars die

gefchiet zy , hebben wy nergens aangetekent gevonden ; maar wel dat door dir

zwaar verlies en fchade een groot gedceke van den grond der afgebrande hui-

zen nog eenige jaeren onbetimmert is gebleven. Zie Relokitie van Holkind

van den 6. Mei 1589. waarby de eigenaars vrydoni van verpondinge voor

eenige jaaren wierd vergiint.

//. 'Deel Fff
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fen verjaegt 7,ynde, nict gcdifponeert enzyn, omme dacr eenigc

groote iublidie at tc rrecken.

SoodntdenHage gelien cs in corten tyd van zyn oude en gewoen-

lykc habitantcn gefp lieert te vverden.

Wane loo dikvvils als 'er al penningen werden gerepartitieert , 200

vv-erden zoo wel die van de voorfz Collcgien als Magillracten van

den Hage tclke reyle belait die penningen van heure quote op haer

patticulier geloove op interell te foeken en op te brengen ofte men
vville wat men met henluyden te doene hadde.

l'',nde dit alles henl. ongehoort ende fonder yemande van henl,

over de voorfz quotilatien te roepen.

Soo dat (als 't fchynt) foo dikwilsals 'er eenige Steden doleren-

de, ccnig afilag van haere quote hebben vercregen,'t zelve Itilfwy-

gende gcdrukt" es op die a an den Hage, die in de Vergaderinge

van de btaeten geen acces nog defenfeur en iiadden.

Invougen dat die van den Hage jcgenswoordig gezet zyn op ge-

lyke quote mit fommige van de aldergrootltc en fommige Coopltc-

dcn, die vyf of fes mael foo veel incommens en tienmael meer ha-

bitant en hebben dan den Ilage.

Zonder dat men op de clagten, devvclke die van den Hage tel-

kens reyfe, zoo by monde als by geichrifte doende waren, eenig-

zints vvilde voorzien,

Dan vvert^en telken met fchoone woorden gepaeyt, dat de nood
van den Lande zoo groot was , dat men voor die reyfe promptclvk
m )elie Itirr erenyegelyk daer hy opgellclt was, men zoude ter nae-

fter byecnkomite van de Stacten ( p allcs goede ordre Itellen.

'//U'x dat men ^]{QmcX. pro forma (als 't Ichynt ) allomme rafport

heeft genomen in de Stede^i , op wat quote die van den Hage be-

hooren te liaen.

'/ondcrdat 'crycts na gevolgfes, mcr heeft men tegens henl. als

weiende de fwakile meer rigeur vvillen plegen, dan tegen yemand
andcrs.

Want al is 't, dattet kennelyk genocch es, datter fommige Ste-

den in langen tyt haere quote nict ten vollen hebben opgebragt.

Dat ook andcre Steden in plaetfe van gelde, haer contingent dik-

wils acn waeren hebben gefurneert, apparentlyk tot groote fchade
van 't Land en proffyt van den geene die de levcringe hebben ge-
daen.

Zoo heeft men nochtans van die van den Hage het uytterite in

barren gelde vvillen hebben.

Zulx dar nadien in C^c^tober lxxxv. lellleden ofte daerontrent
die \an den Hage ongehoort gequotileert warcn op ontrent twee-
mael negcn duyient ponden, die zy hoops ftoots op hacrluyder par-

ticulier geloof zouden moeten lichten en furneren, d'een helft ten
Comptoirc van den Ontfanger Generael Cornel'ts fan Mjero^, en
d'andcre helft in handcn van die van de Admiraliteit.

Soo is 't gcbeurt, dat hoewel die van den Hage voor die reyfe
wel hchoort hadden vry te gaen , in leguard , dat zy op verfcheyde
voovgacnde contributien te veel en buyten rcdcncn hadden moeten
furneren, daervan henl. redrellement v\as belooft, fy van den Hage
niet vviilende manqueren in 't goede devoir ; foo veel te vveeg ge-

bragt
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bragt hebben , dat zy op 't particulier geloove van fommige op inte-

reit en obligatie als vooren gecregen hebben de fomme van negen

duyfent guldens ecns.

Daervan zy de eene helft ten Comptoire van den voornoemden

Cornelis van Myerop en de andere helft aen die van de Admiraliteit

gefurneert hebben gehad

;

Onder exprefl'e proteilatie, dat zy fullineerden voor als nog dacr

mede meer dan te volftaen , ende dat niet en twyfielden als men
met henl. in conferentie wilde comen op haere doleantie , en 't

geene andere Steden gefurneert hadden , als dan bevonden zal wor-

den, dat fy van djn liage niet dan te veel opgebragt hebben.

Kn hoewel 't zelve in redelykheyt niet en behoorde gerefufeert

te werden.
Immers dat die van den Hage niet gehouden en zyn in die Rac-

den van der Admiraliteit, wel min dat dezelve van der Admirali-

teit eenig recht hebben bekomen , om by wegen van daedelyke

executie lets tegens die van den Hage te beginnen.

Soo fchynt nochtans, dat ettelyken tyd naer dat het Gouverne-

ment van den Lande mitte adminiftratie van der jutlitie en Policie

geltelt was in handen van fyne Excellentie van Leycejire , de voorn

:

van der Admiraliteit hen vervordert hebben op haer eygen naem en

auftoriteit diverfche burgers van den Hage en Suppoollen van den
Hove binnen Rotterdam en T)elft te doen arrefteren ende in arrefl

te houden voor die betalinge van 't geene fy fuilineeren henluyden
aen de voorfz, negen duyfent guldens te onthipken.

Doende dezelve aldaar feer exceflivelyk in de herbergen teeren,

in alien Ichyn als of het vrybuyters goed waere geweeft.

Doende mede eenige van dien , die fy feyden hen ontweeken te

zyn , by henluyder pretenfe Advocaet-Fifcael innedagen binnen

Rotterdam voor haere pretenfe Vierfchaere, omme aldaerte verant-

wooi den op fulken eyfch , als dezelve Fifcael op henluyden foude

willen nemen.
Alhoewel dezelve van de Admiraliteit daertoe geene jurifdiftie,

macht noch auftoriteit en hebben, mer in gelyke faeken te houden
fyn voor prive perfoonen , en daerom gebruykende Souverainetc,

als te weten, executerende feytelyk die geene die met henl. niet

gecontradeert hebben
, gehoort noch gecondemneert en zyn , hen-

zelven te bcdenken hebben , hoe zy 't zelve in rechten fouden con-

nen excuferen»

Want behalven dat men niet en gelooft, dat die voorn. van de
Admiraliteit ten tyde van de voorfz arrellen eenigen eed hadden
gedaen aen den voornoemden HeereGouvcrneur ofte aen myn Heerc
den Admirael van der Zee, Grave Maiirits van Najfau, daervan

alle heure jurifdiclie dependeert.

Dat zy noch min eenige lettercn Executorialeverworven hebben,

uyt kragte van dewelke fy haer pretenfe executie hadden mogen
doen.

Zoo en zouden fy doch evenwel ook , hebbende gevvoonlyke exe-

cutorialen, geene Rechters connen wefen in haere eygezaeke, noch
mogen transgrelFcren den Ityle en gebruyke in zodanige executie na

regten geintroduceert.

II. T>eeL Fff t Want
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"VTant immers notoir es, dat zy geene kennifle, jurifdieSie ofte

auftoriteit en hebben over eeruge Landlaeten van Holland in civile

zaeken, niet concernerendc het fait van de navigatie.

Dacrby is ook notoir dat men om dusdanige contributien, die

non a Singulis iiec in capites mcr in 't gros vvorden gceyicht van ee-

nich Corpus ofte gemeente, niet en mach arrelleien eenige parti-

culiere perfoonen , ingezetenen onder 't voorfz. Corpus ofte ge-

meente, die welke onmogelyk es tot diergelyke zaekcn te reme-
dieren, en ook na rechten lender exprelleltipulacie daertoenietver-

bonden en zyn.

Mer moeten om diergelyke zaeken alleenlyk gegyfelt en aenge-
houden werden die Magillraet van den Vlecke die in gebreken es

haere quote tefurneren, nt fcilicet toedio carceris ad conferendum com-
peUantnr.

Sonder dat daer tegens doet, dat die van de Admiraliteit fullen

mogen zeggen, laft gehad te hebben van de Staeten, om de voorlz

arreilen te mogen doen.

Soo ook die Staeten zelve zedert het overdragen van 't Gouver-
nement en adminiltratie van de Jultitie geen rechters en hebben mo-
gen vvefen in heure eyge zaeken , mer ook zelfs executorie zouden
moeten verw erven van fyne Excellentie,

Ende dezelve executorie hebbende, zouden die niet mogen ge-
bruyken anders dan als naer rechte, zonder die van den Hage te

mogen aflubjefteren die Vierfchare en proceduurcn van die van de
Admiraliteit enveel mia dezelve vander Admiraliteit mogen authori-

feeren, omme van de Ityle van procedeeren in defen gecollumeert

te mogen wycken, en hun pretenle agterwezen micter daed aen Jan,
Pietcr, Pouv. els, ingezetenen van den Hage te verhaelen.

Waeroinme zoo de difierenten uyt zaeke voorfz gerezen ge-

keert zyn aen U myn Ileeren Arbiters, geeligeert uytten Raed van

Staeten neflens zyne Excellentie den Gouverneur Generael

Concluderen daeromme die voornoemde van den Hoogen en

Provincialen Kaden en die van de Rekeninge in Holland, mitsga-

ders die Magillraeten van den Hage, dat die van den Hage voorts

aen ongemolelleert zullcn blyven van alle repartitien en con-

tributien, die over de befloten Steden en niet over den platten lan-

de iullen werden geheven, mer dat die van den Hage fullen wor-
dcn getrafteert als andere ten platten Lande en in opene Vlccken
gezeten. Ende indien henluyden 't zelve zulx niet en zoude mo-
gen volgen, (als fy wel verhoopen van ja) dat in zulken gevalle

die van den Hage, volgende haere Privilegie, verclaert zullen wor-

den te mogen volUaen, mits opbrengendeeen lxxiiij. deel ofte

anders zoo in redelykheyt bcvonden zal worden, te behooren, en

daerinne henlieden valideren fal 't geene bevonden zal worden, dat

zy voor dato van defen te veel en boven haere redclyke quote op-

gebragt hebben , mits dat in alien gevalle die van de voorfz Colle-

gien van Radcn en Rekeninge van diergelyke zaken zullcn blyven

ongemolelleert, en mogen volftaen , mits opbrcngende elcx na fa-

cultcit van zyne goederen, zoo dikwils als 'er capitals impofitien ge-

neralyken over Holland gedaen zullcn moeten werden. Ende \n

gevalle
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gevalle de Heeren Staeten van Holland dc arreften en executien by-

die van de Admiraliteit gedaen, vvillen verantvvoorden (als mcnniet
en gelooft

;
) dat in zulken gevalle zyl. gecondemneert zullen wor-

den de vooifz. prerenfe arreilen en executien loi Rotterdam, Delft

^

en ciders geattenteert en begonll, cofteloos en I'chadeloosaf tcdoen.

Ende indien zy de voorfz arrelten niet en willen vcrantwoordeii,

dat in fulken gevalle die van den Hage dien aengacnde haer aflie

fal biyvcn gerelerveert tegens die voornocmde van der Admiraliteit

en anderen , zoo zy te rade zullen werden.

Geextraheert uit het derde Regiller van Brievenvan cnaandenHove/o/. 146

L I X.

UITSPRAKE van zyne Excdlentie Maurits van Naflau

,

en Kaaden neffens hem als Arbiters.

ALSOO die van den Hoogen en Provincialen Raden, dieLuy- j^g^
den van de Rekeninge in Hollant, mitsgaders de Burgemeelters en
Regierders van den Ilage, Requiranten ter eenre; ende de Ed.
Heeren Staeten van den Lande van Hollant ter andere zyde ; by
heurluyder aften van Submiflie beyde in dato den achtften dezer

maend Augulli if 8(5. eyndelyk gefubmitteert en gebleven hebben
aen zyne Excellentie en Arbiters ondergefchreven , die decifie van
de queftien nopende de betalingen van verfcheyde repartitien en
quotifatien, daerop den Hage neffens andere Steden van Holland,
zoo by zyne Princelyke Excellentie ho. memo., als by de Staeten

voornoemt zyn geilelt en gequotifeert tot den laetften December
ifSf. incluys, mitsgaders de arrellen, gyfelingen en executien ter

cauie van dien gedaen. SOO IS 'T, dat fyne Excellentie en de
voorfz Arbiters uyt cragte van de voorfz fubmiffien deurzien enge-
let hebbende op al 't geen by partyen hinc inde tot jultificatie van
fyne intentie overgelevert is gev^'eeit, en voorts overgevvogen heb-
bende alle 't geen hem in defen zoude mogen moveeren : hebben
verclaert, gearbitreert en uytgefprooken , verclaeren, arbitrerencn

uyifpreken by defen , dat die Requiranten , boven 't geene fy op de
voorfz repartitien betaelt hebben

,
(daerinne begrepen twee decla-

ratien d'een van Logys-g^ld, end andere van Itallagien, 't zamcn
bcdragende 2,971. ponden, vier fchell. vier grn., en boven 't geene
vorder cevonden zal worden te behooren,totbetalinge te flrekken,

nog opbrengen en betalen fullen vier duyfent ponden te xl. grn. 't

pond, in handen van de Heeren Staeten ofte haere Gecommitteer-
den binnen den tyd van veertien dagen , en dat die voorlz Requi-
ranten daermede zullen mogen volitaen. Verclaeren voorts die

arrellen, gyfelingen en executien, zoo tot Rotterdam, Delft als

anders op den Suppoolten en den ingezetenen van den Hagequalyk
en t' onrecht gedaen. Verklaeren voorts dat defe uytfpraeke of
verklaeringe niemant van purc) en in toekomcnde tyden zal prejudi-

cieren; referverende zyne Excellentie en andere Arbiters de inter-

pretatie van de duyllerheyt die uyt dezcn zoude mogcn reyfen en

Fffi op-
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opkomen. Aldus gedaen en elks van parthyen cen dabbelt gej»e-

ven, by zyne Exceilentie en Arbiters getekent op den negenden
Augulli des jaers vyftien hondert fes en tagtig.

Ende was ondercekent,

MAURICE DE NASSAU. ADRIAEN van der MYLE,

CORN. NARDENUS. P. VOS.

Geextrahecrt uit het Regifler der Refolutien van Holland, pag. 321.

L X.

OCTROY voor die van den Hagc , o?n een derden Burge-

meefier te mogen hehhen.

j^pi. DIERIDDFRSCHAP, EDFLEN en GEDEPUTEERDEN van

de Steden van Hollandt en Weflvriellandc , reprefenterendedeStae-

ten vanden ielvenLande, doen tewetene, dat all'oo BaiJliu, Hurge-

mcederen en Regeerders van den Vlecke van den Hage ons verthoont

hebben, dat defelve Vlecke in den jaere vyftien hondert negen en
wfrig by denConink, naar voorgaende advysvan den Stadhouder,

Prefident en Raeden van Hollant, Zeelantcn Vriellant uyt gewich-

tige redenen geoclroyeert en geaccordeert is geweeft.- Dat van als

doen voertaen jaerlyx boven't getal vanSchepcnen, die aldaer t-.lc-

ken jaere geftelt vvorden , twee Burgemeeilers van de notabelftenby

den geenen die de VV^et aldaer vernieuwen , zouden worden geor-

donnecrt; Volgende welken tot nog toe twee Burgemeeilers in

officio binnen den Hage geweell waeren .- Dan aMoo de dagelyx-

fche voorvallende faeken, befoingnes en afFairen van den llage foo

in 't vervolch van haerl. faecken aan ons ofte onfe Gecommitteerde
Raden, aan den Hoogen, Provincialen Rade, den Luyden vande
Rckeningen ende andei lints, dagelycx fulcx vermeerderen , dat het

ommogelyk was, foo tot dienlle van den Lande als die van den
Hage vooinoemt, defelve by twee Burgemeelteren te doen vvaer-

nemen en bedienen, byfonder foo wanncer eene van dezelve Bur-
gemeeilers abfent, liek ofte in lyn nootelycke particuliere affaires

fal wefen geoccupeert, in welken gevalle de faeken van den Hage
moeilen blyven verachtert en werden gepofponeert tot grooten na-

deele van den zclven Vlecke. En gemerkt binnen d'andere Steden,

om gelj'ke redenen de nombren van de Burgemecfters waren ge-

augmenteert, de Supplianren verfogcen, dat wy, regard nemende
op 't gunt voorfz is, haerluyder voornoemde Odroy louden willen

amplieren, enhenluyden vergunnen en accorderen, dat in de plaet-

Ic van tw ee, drie Burgemeefferen fullen worden geordonneert ; SOO
IS 'T, dat wy de faeke voorfz overgemerkt, en daerop gezienheb-
bende 't voorfz Oclroy, ende voorts aenmerkende, dat een derde
Eurgemecltcr 00k van wegen de Vroetlchappen van den Hagewtrt
verlogt, u) t onfer rechter wetenfcap en volcomen audoriteit, tot

vor-
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vorderinge en goede direftie van den regimente, Politie en admi-

niltratie van de Jultitie binnen den voorfz Vlecke van den IIage,ge-

gunt, geoflroyeert en gcaccordeert hebben, gunnen, oftroyeren

en accorderen by dcfen , dat van nu voortaen bovcn 't getal van de

Schepenen en twee Biirgemeclleren aldaer, noch een derde Bnr-

gemeelter geordonneert endc gefet lal vverden van de notabelite

van den Hnge voornoemt, by den geenen, die jaerlycx de Wcth
aldaei- vernieuwen, mede tot alfulcken eere, rechten en preemi-

nentien als andere gelyke Burgemeeli^eren van onfe groore of clcy-

ne Steden in Hollant genieten en gebruycken. Ontbieden daerom-

me en beveelen alien den geenen, dien 'tbehoort , en dezen aen-

gaen.mach, dat iyluyden de voorfz Supplianten en haere Nacom-
mers van defen onfen Oftroye en Jnilitutie van een derden Burge-

meelter doen en laeten genieten en gebruyken , fonder henluyden

da'-romme te doen ofte laeten gefchieden eenich hinder, letfel of

moeyeniiTe ter contrarie. Des t' oirconde hebben wy onfen groot

xegel hieraen doen hangen. Gegeven in den Hage den ii. Ja-

nuary in t jaer ons Pleeren duyfent vyfhondert een en tnegentich.

Op te pleyke ilont

,

Ter Ordonnantie van de Staeten >

en was getekent,

C. DE RECHTERE.

Uythangende befegelt met een groot rooden waflchen zegele aen

een dubbeldc ilaerte.

Geextraheert uit het derde Mcmoriaelb. van Hanneman/o/. 171. en geregiftr.

in 't francyne Regifter , beriiflende ter Kamere van Burgcmeefheren van 'sGra-

venhage/&/. 214. als mede in 't Regifter van de Refolutien van Holland, bcgin-

nende met January 1591. en eindigende den 16. Novemb. pag. 117.

LX. *.

Geene Honden by dagc nog nngte in den Dorpe van Scheve-

linge los en ongekoppelt te laaten loopen^ gedimrcnde den

tyd van het droogen van den f^ifch.

MAURITS gebooren Prince van Orangien, Grave van Naf- is'?:

fau &c: Marquis van der Veere en Vlillingen, Heere van St. Vyt,
Doesburch , der Stad Grave en van den Lande van Kuyk, (Sec.

Gouvcrneur, Capiteyn Generaal en Adn^irael, mitsgaders den Pre-

fident code Raden over Holland, Zeeland ende Vrielland ; Den
eerilen Deurwacrder van de Camere van den Rade hier opverfogt,"

Saluyt; Alfoo wy door Schout, Burgemcelleren enRegierders van

den Hage verwittigt zyn, en ook ons is gebleeken, dat verfchcy-

clc
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de pcrfoonen op clen Dorpe van Scheveninge woonachtig, zyn

houJcnde eenige honden, zoo W int-honden als andere, die fy-

luyden los en ongekoppclt aldaer laeten loopen, deweike overzulx

opecten en vernielen de VilVchen van de goede luyden, die lyluy-

den in de droogtuynen aldaer hcbl^en bangende, waer door defel-

ve goede luyden, foo grootelykx beichadigt worden , dat ook ge-

fchapeii is 't voorlz Dorpe van Schcvcn'ingei^ komen tot ruineen be-

derrtenilfe, SOO IS T, dat wy omme daerinne te voorzien en

verhoeden de fchaden van den voorfz, Dorpe en de Ingefetenen van

dien, gcordonneert en geitatueert hebben, ordonneren enltatueren

mitsdelen, dat eenen yegelyken, die aldaer eenige honden, 't zy

wat honden 't zclve zouden mogen wefen, zullen willen houden,

gehouden fullen fyn , dczdve honden, geduurende den tyt van het

droogen van de Vilch, des daechs twee 't famen te koppelen, op
pccne wiens honden anders bevonden fullen werden , verbeuren fal

voor.ieder bond (es Carolus guldens, 't appliceren een derdendeel

ten behoeve van den aanbrcngcr ende twee andere deelen ten pro-

fyte van den Houtveller van Holland , ofte anderen Officier , die

by preventie de executiedaervan doen fal, ende te betaelcn by den

eygenaer ofte bewaerder van defelve honden, tot optie van den
Houtveftcr ofte anderen OfHcier. Verbiedende voorts eenen yege-

lyken eenige honden des nagts los te laeten , maer de zelve vaft te

houden , te bew^aeren en op te lluyten binnen hacre huyfen ofte

lootfen, in zulkcr voegen, dat dezelve honden gcen fchadc in eeni-

ge droogtuynen ofte droogplaetzen en mogen doen , op pcene van

tien Carolus guldens, te appliceren als vooren , en fullen daeren bo-

ven de eygenaers , bonders ofte bewaerders van dezelve honden ge-

houden wefen te betaelen de fchade, die dezelve by dage ofte by

nagte gedaen fullen hebben , gevcnde confent en authoriferende

mits defen eenen yegelyken, die eenige honden by nachte bekomen
fullen in hunne droogtuynen, defelve vryelyk ende fonder iet te

verbeuren doot te flaen, in welken gevalle den eygenaer van den
bond vry zal zyn van de voorfz boete ; gelyk mede eenen yegely-

ken toegelaten wort, doot te flaen de honden by daghe ofte by
nachte ongekoppelt loopende, wiens Meelters ofte bewaerders niet

bckent fullen lyn. Ende op dat van defe jeghenwoordige Ordon-
nantie en Verbodt niemand ignorantie en pretendere, Ordonneren
en bevelen wy U by defen jegenwoordigen binnen den Dorpe van

Scheveninge voorfz, daer men gewoon is uytroepinge en publicatie

te doen , te kundigen en publicercn , en een yegelyk fcherpelyk te

bevelen hen hier na te reguleren. Ordonnerende mede den voorfz

Houtvelter, mitsgaders den Procureur Generael van den voorfz

Hove, en den Bailliu van den Hage jegens den Overtrcders van
delen te proccdcren en doen proccderen tot executie van de voorfz

pccnen, fonder eenige diflimulatie ofte verdrach. Gedaen in den
Hage onder 't zegel van juftitie bier op gedrukt in forme van Plac-

caete, den i8en. Februarii XVc. twee en tnegenticb.

Gcrc2;ifi:recrt in 't dcrde Mcmoriaelb. van Hanneman ,
/<//. 261. en gedrukt

in 't Hollands Placcaet-boek
,

\)ag. 155.

LXI.
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LXr.

O C T R O O I voor die van den Hage om agt oftlen duifend

mldens te mogen ligten ten dienjlc en tot ondcrhoud vanden

ftaat van den Hagc, mits dat van nu voortaan de extraordi-

naris , even ah de ordmaris rekeningen van de Trcforie ten

overjlaan van Comfnijjariffen gehoort en gejlooten zullen

iverden.

Den 21. November i5'94.

OP bet verfoek van Schout, Burgemeefteren en Regeerders van

den Hage aan de Heeren Stacten van Holland en Weltvriefland ge-

daan, omme op renten te mogen ligten, te loflen den penning lef-

tien of veerthien ter fomme van agt ofte thicn duyfent ponden van

XL. grooten, ten aenfien van haere veragteringe , zoo uyt zaeke

van de verpondinge en anderzints ; daer op by de Staeten verfogt

was het advys van den Prefident en Kaden van Holland, ende die

hen van meeninge waeren te conformeren.

DE GECOMMITTEERDE RADEN vande STAE-
TEN, gezien het advys vanden voornoemden Prclident en Rae-

den vanden 14. November laeflleden, daar by dezelve, omme re-

denen daerinne geroert, conienteren in het verzoek van de Sup-
plianten, mits dat voortaen de extraordinaris rekeningen van die van

den Hage gehoort en gejlooten zullen worden voor een Commijfaris

vanden voornoemden Hove , ende van de Kamer van de Rekeninge , ge-

lyk als het zelfde gefcbicd in baarltiyder ordinaris Rekeningen ; daer-

inne Burgemeefteren van den Hage verklaart hebben-, egeene fwarig-

heyd te konnen maeken, als wel te vrede zynde, dat de voorlz ex-

traordmafis Rekeningen mede met goede kennille gedaan wdrdci
hebben geordonneert, dat die van den Hage van vvegen de Staeten

daar op behoorlyke brieven van Odroy verleent fullen werden.

De RIDHERSCHAP, EDELEN en STEDEN van

HOLLAND en WEST V RIESL AND, reprefenterende de
Stacten van denfelven Lande; Allen den genen die defen jcgen-

woordigcn lullen zicn ofte hooren lefen, Saluyt. Alfoo Schout,

Burgemeefteren en Regeerders vanden Hage ons te kennen gege-
venhebhen, dat by flote van rekeningen foo van de coUeden van de
verpondingen aldaer, als 00k vande Servicie enLogys-gelden vande
foldaeten ende vrouwen, mitsgaders over de interellen vandepen-
ningen, die tot laften van die van den Hage op particuliere obliga-

•tien, by de Supplianten gelicht hebben moeten worden, zyluyden

verachtert zyn , en te kort komen ontrent elf duyfend Caroli gul-

dens; ende alfoo fylieden egeene middelen en hadden, omme de-

reive lalten aftedoen, en die van den Hage ondienllig zoude zyn,
met fwaere interellen gechargeert te blyven ; ende ten aenfien fy

Supplianten niet en vermogen het Corpus van den Hage met eenige

//. 'Deel. Ggg renten
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renten by opncminge van penningen te befvvaeren , verfoekende

daarommc onien Odroy, Confcnt en Authorifatie, omme op ren-

ten tc mogcn lichten de fomme van agt of tien duyfent Caioli gul-

dens, terlollinge tegensden penning fefthien of vecrtien tot dienltc

en onderhoud van den ilaet vanden Hage. SOO IS 'T , dat wy de

zaekc voornr. overgemerkt enhier op gehad het advis van denPrefi*

dent en Raden over Holland, Zealand en Vrielland, uyt onfer rech-

ter wetenlchap , volkomen magt en authoritcit de Supplianten al-

hier gegunt , geoftroyeert en geauthorifecrt hebben , gunnen , oc-

troyeren en authorifeeren by defen tot lalle van die van den Hage
voornt- op renten te mogen ligten de fomme van agt of thien duy-

fent Caroli guldens, lelollen dezelve renten tegens den penning zef-

thien of veerthien, daartoe de Supplianten bequamelykll zullenkon-

nen geraeken , tnits dat 'van nu I'oortaan de extraordinaris rekeningen

van die vanden Hage mede gehoort en gejloten zullen warden ten over-

Jiaen van een Commiffaris van den voorn. Hove en 'vande Kamer van

Rekeningen , gelyk het zelve van haerlieder ordinaris rekeningen van

Threfanrie ; tot welken eynde deze aldaer mede fal worden geregif-

treert , het wclk gedaen zynde lallen en ordonneren wy eenen ye-

gelyken dien het zelve aengaen mach, de Supplianten het inhouden

van defe onfe brieven van Oftroy te laeten genieten ende gebruyken

zonder hen daerinne te doen ofte laeten gefchieden eenige verhin-

deringe ter contrarie.

Gedaen in den Hage onder onfen zegel hier aen gehangen den

een en twintiglten November duyfent vyfhondert vier en negentig.

Was geparapheert

,

J. VAN OLDENBARNEVELT,Vt.

Onderflond

,

Ter Ordonnantie van de Staeten.

getekent.

C. DE RECHTERE.

Geextrahcert uit het Regifter der Refolutien van haer Edele Groot Mog: be-

ginnende met den 12. Januarii en eindigendc den 29. Decemb: duyfent vyf-

hondert vier en negentig pag: 489.

LXII.

O C T RO O I aan die van dm Hage , om hunne Paarde-

inarkt tc mogen verleggen na den tiitgank van den vrydom

van de Valkenburgfche Paardemarkt.

De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN van
1597- HOLLAND &c- Alioo Bailliu , Schout, Burgemeelleren, Sche-

pencn en Rcgeerders van 'sGravenhage ons te kennen gegeven heb-

ben,
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ben, dat wylen Ho i\fog. Ilertog Willem -van Beyeren-, Grave van

Holland &c. ontrent den jaere a an vcertien hondert ende fcs, den

Vlccke van den Hage gegunt en gegcven hadde een \rye Jaermarkt

van Paerden , Beellen en andere goederen alle jaers ingaendc age

dagen voor Meydach en gednerende vcerthien dagen. Ende dat

het zelfde Odroy en de W'eekmarkt door veranderinge van tyden

in non-obfervantie gekomen was, foo hadden de Remonitranten 't

felfde aen ons in den jaere vyftien hondert ccn en tachtich vertoont

ende geobtineert nieuw Octroy den agtlten Januarii vyftien hondert

een en tachtig; dan alfoo by expeiieniie bevonden werd, dat de

voorfz tyd geheel onbequaem was en ongelegcn, omme alhier ee-

nige Paerden en P)eelten tcr markt te brengcn, en zulks 't felfde

Odroy genoegf'aem voor die van den Haghe was infrudueus , ver-

foekende daeromme, dat ons gclieve den voornocmden tyd van

acht dagen voor Meydach en gcduerende veerthien dagen te ver-

leggcn tot acht dagen na de Paerdemarkt van V^alkenbiirch, daerby

egeene Steden nog Dorpen louden vvcfen verkort ; SOO IS'T,

dat vvy de laeke voorlz overgemcrkt, den Supplianten voornoemt
gegunt, geconfenteert en geoftroyeert hebben , gunncn, confente-

ren en oc^troyeren by defen, dat fyluyden de voornoemde jaerlyk-

fche Paerdemarkt , henluyden van oudts als vooren geaccordeert,

voortaen jaerlyks fallen mogen houden na den uytgank van de vry-

domme van de Paerdemarkt van die van Valckenburch , met gelyke vry-

dommen voor den tyd van veerthien dagen, als henluyden by voor-

gaende Odroy is geaccordeert, mits dat dezelve Paerde-en Beelte-

markt gehouden fal vvorden ter geordonneerde plaetfe en defe mede
in de Camere van Rekeninge fullcn werden geregiilreert. Ontbie-

den daeromme en bevelen onfen Stadhoudcr, Prefident en andere

Luyden van onfen Raede en Rekeninge in Holland , den Bailliu en
Schout van den Haghe ende alien andercn onfen Oliicieren, Rech-
teren, Julticieren en onderfaeten van vvat qualitcit ofte conditie

die zyn, dat fy den voornoemden Supplianten de voorfz vrye jaer-

markt als vooren doen laeten en gedogen , ruftelyk , vredelyk en

volkomelyk genieten en gebruyken, fonder hen daerinne te doen
otte te laeten geichieden eenich hinder, letiel ofte moeyeniile ter

contrarie. Des t'oirconde hebben wy onfen grooten zegel hieraen

gehangen. Gege\en in 'sGravenhage voornoemt den vyitiendea

Martii in 't jaer ons Hceren X Vc. zeven en tnegentich.

Geextraheert uit het Regifier der Refilutien van haer Ed. Groot Mog. beginnende

den 4. Januarii en eindigende den 30. Deccinb. 1597. pag- io8- en gcdrukt

in 't HoUandJch Placcaetboek pag. 241.

Aanmcrkinge.

Dewyl wy in 't eerfte dcel dezer onzer Befchryvinge gcenc gelegendheid

Iiebben gehad , om van de Haagfche KermifTcn of Jaarmarkcen te knnnen fpre-

ken
, gcmerkt ons de tyd als doen te kort was , en dat zig noopende den oor-

fpronk , bcnaminge en tyd-vcrwiflelinge der gemelde KermilTen opdoen ver-

fcheide omflandigheden , die ons zeer diiifler en verwart voorkomen, zoo heb-
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ben ^7 goedgedagt alhier by wyze van aanmerkinge op te geven al 't geen ons

daarvan is ontmocc.

Dae aihier in voorige tyden twee vrye Jaarmarkten zyn geweeft, de eene

op de Meilige Kruisdagen in de maand Mei ,en de andere op Sinte Catliarinen-

dag in November , duurende dezelve Markten agt dagen voor en agt dagen na

de voorfz. Heilige dagen, en zulks elke Jaarmarkc den tyd van veercien dagen,

is klaar en diiidelyk te zien uit hec Ottrooi , by Koning Philips aan die van den

Hage gegeven den 22. Janiiarii 1561. hier vooren te vinden onder No. xux.

,

hoewel ons van derzelver inilellinge geen Pri^'ilegicn , Oitrooyen of andere

Voorrcgt-brieven zyn bejegent. Wei is waar, dat de Magiftraat van den Ha-
ge by haar Verfoekfchrift in den jaare 1581- aan de Staaten van Holland over-

gegcven , om wederom te hcbben eene vrye Jaarmarkt , als na ouder gevvoon-

te, ter nederftelt, dat die van den Hage by Hertog IVilkm van Beyeren denzef-

den van dien naam ontrent den jaare veerthien hondert en zes zouden begun-

ftigt zyn geweeft met een vrye Jaarmarkt van Paarden, Beeftenen andere goe-

deren , die alle jaar zoiide hebben ingegaan agt dagen voor Meidag en geduurf

veenhien agter een volgende dagen ; welke tyd met de eerftgemelde Jaar-markt

,

die op de H. Kruifdagcn in Mei alhier wierde geviert , wel fchynt over een te

komen , om dat op den dcrden dag van de gemelde maand de dag der Kruis-

vindmge werdende geftelt
,
gevolgelyk dezelve ook binnen die veertien Kruis-

dagen is begreepen geweeft , zoo zoude daaruit wel volgen , dat die van den

Hage met de eerfte Jaarmarkt zouden zyn begu'nftigt geweeft , dog geenzints

,

datze twee Jaarmarkten op verfcheide tyden des jaars zouden hebben gehad.

Ten ware men onderftelde , dat die van den Hage by het meergemelde Privi-

Icgie ^'an Hertog fVillein van Beyeren , of" bv een ander afzonderlyk Oftrooi , 'c

zy by den zelven of door eenen laateren Graaf aen hen verleent , mede met een

tweede Jaarmarkt w^el bevoorregt zynde geweeft , maar oordeelende , dat docn

ter tyd twee Jaarmarkten voor de geringheid hunner plaatze niet voordeelig

zouden wezen , van de laatfte op St. Catharinadag in November , den tyd der

Magiftraats veranderinge , als tot hun oogmerk niet dienende, by hunne re-

quefte geen gewag hebben willen maaken.
Hoe 't ook zy , zeker is 't , dat in den beginne der voorgaande eeuw , en

zelfs kort na 't verleggen van de Jaarmarkc van Mei in September na den uit-

gang der vrydommen van de Valkenburgfche Paardemarkt , egter twee Jaar-

markten alhier in den Hage zyn geweeft, de eerfte in Mei en de laatfte in

September , die de Bamis-kermis wierd genoemt , 't geen wy niet wel weeten
t'huis te brengen. Want de Jaarmarkt' in Mei liadden die van den Hage van
Hertog JVUhn en de vernieuwinge daarvan , vermits dezelve t'eenemaal was
vcrloopen , in 158 1. by Oftrooi van de Staeten van Holland op den naam van
Koning IhVips, als Graave van Holland, verworven. Dog deze te vroeg in 't

vocrjaer komende, wanneer de tyd geheel onbequaam en ongelegen was, om
alhier eenige paarden en beeften ter markt te brengen , en zulks voor hen van
geen nut of dienft zynde, hadden dezelve ingevolge van een nader Oftroy in

1597. vcrlegt en gebragt in September; waardoor gevolgelyk, onzes oordeels

,

de Mei-kermis ganfchen al wierde vernietigt, blyvende mitsdien alleen de laatft-

gemelde in September. Niettcmin werd van een Mei-kermis gefproken in het

50. artikel van de Ordonnancie op de Schutterye van den 15. Maart 161 7.

dat het eerfte Maanjchiit zal uigaan veertien dagen na Meye-Kermis , en artl. 52. van
dezelve Ordonnantie, dat alle Meye-kermh-tyden op alzidken dag, als by de Magi-

ftraat zal iverden geordonneert , en den Schutters by publicatie gedenunchieert , by alle de

Hchutterye H^apenfchouw zal ivei'den gedaan , enz. Waaruit dan klaarlyk te zien is

,

dat 'er na hec verleggen van de voorfz Haagfche Mei-Kermis in September

,

egter nog een Mei-kermis of Jaarmarkt is gebleven. Van de Kermis in Sep-
tember \'ind men verfcheide Pubiicatien aangaande den vaften dag , waarop de-

zelve haaren aanvang zoude nemen. En dewy! daerinne by de Almanakmakers
veeltyds wierde gemift, ,, Soo deden Schout, Burgemeefters en Regierders
-„ van 'sGraveii-Hage by publicatie van den 4. Septemb. 1630. alien en eenen

»> yegelyken weeten , dac de aanftaande Haagfche Kermis zal wefen den twee
en
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„ en twintigflen dezer maand September , en dat van nu voortaan altoos de

„ Haagfche BamifTe KermifTen ziillen ingaan den eerften Sondag voor St. Mi-

j,' chiel en de Paerdemarkten altoos dingsdag daaraan , wefende den derden dag

„ van de KermifTc. Welkc tyd zeer Itipt is overeenkomende met den tyd van

het Feefl der jaerlykfche inwydiuge der Haagfche kerke, zoo als wy in 'c

cerfte deel dezer Befchryvinge bkdzyde 353. hcbben opgegeven.

En derhalven zal Jiet dan kortelyk te onderzoeken ftaan , waaruit deze laatfl-

gemelde Mei-kermis haaren oorfpronk heeft genomen. Wy bekennen , dat 'er

in zekere Deduftie over Dijferentlak Poinflcn in vcrfrhe'nle Criminck zaakcn tii[fcben

het Hof en den Hage , aan Gcamimhtccrden van haar Ed. (hr,ot Mogende in den jaave

1663. overgcgeven, te vinden agter het Ampel Berigt van den zelven Hove van

den jaare 1707. onder de Bylaage
J. pag. 124. ter nedcr geftelt wert, dat in

voorige tyden twee byzondere KcrmiJJen alhier zyn gcuiccjl , dc ecne in Mei en de andere

in October , zynde die in Mei quam, de Hif-Kermis genoemt , ende die in October, de

Haagfche Kermis. En ais men nagaat waarop deze ftellinge haaren grondflag

heeft , zoo zal men bevinden , dat dezelve cenig en allecn ruft op een Memorie

van den Droll van den Hove in der tyd (tot bewys van de voorgemekle ftel-

linge daaragter geplaatft pag. 153.) waarby hy voorgeeft, ,, dat alhier noch

„ by menfchen geheugen zouden zyn geweefb twee KermilTen des jaars , waar

„ van de eene wierd gehouden in 't begin van Mei, genaamt de Ilofkermis,

„ en d'andere in de Maand Oftober of Bamis, genaamt de Haagfche Kermis ; ,,

zonder iets verders tot bekragtinge van zyn voorfz zeggen by te brengen. Wy
willen hem niet tegenfpreken daarin , dat 'er gcen twee Kermiffen op twee by-

zondere tyden des jaars en dat zelfs na het verleggen van de Mei-Kermis aan

den Hage vergunt, alhier zoiiden zyn geweeft, want dat hebben wy hiervoo-

ren reets klaar aangetoont , maar dat de eerfte in der daad de Hof-kermis zoude

zyn geweefl, konnen wy, zonder nader bewys, niet toeftaan, ten minfi;en

niet bcgrypen. Voor eerfl , om dat 'er buiten de voorfz Memorie van den Drofl:

,

en de zoo even aangehaaldc Deduclie in geen authcntyk fliik of befcheid , van

zodanigen Hof-kermis het minfbe gewagword gemaakt of zelfs de bloote benaa-

minge gevonden. En zekerlyk zoude ons , die zoo veel diiizende adlens en

pergameene brieven, den Hage rakcnde, hebben gezien , doorlezen en on-

derzogt , en zoo veele Regifbers nagellagen , ten minften wel het een of t'ander

daarvan ergers zyn ontmoet. Maar ten anderen , om dat het ook buiten alle

waarfchynelykheid is, zoo men flegts let op den oorfpronk der KermilTen in 't

algemeen. Want volgens het eenpaarig gevoelen der Roomfch - Katliolyke

Schryvers, betekcnt hec woord Kermis niet anders dan Kerbnis , dat is het jaar-

lyklche Feefl der kerkwydinge. Welk Feell voorheen ter eere van den Hei-

lig , Patroon der Icerke , met veele piegtigheden
,
gallmaalen en vrolykheden

wierde geviert ; op welke verjaaringe der kerk-inwydingen , nu KermilTen

,

men vrye marktdagen heeft gehouden, daar de koopluyden en kramers van

Ooften en Weflen na toe quamen vloejen. Zulks dat 'er tufTchen die jaarlyk-

fche vieringen en de kermilTen of Jaargetyden der Kcrk-inwydinge hedendaags

weinig of geen ondcrfcheid en is.

Nu zoude men derhalven moeten onderzoeken , of 'er wel ooit zodanig Feed

ten aanzien van de Hof-kapel , zynde de Parochiekerk der Edelcn , Suppooften

en Hovelingen , is ingeflelt en bekent gewceft. Het eenigite , dat wy ten

dien opzigte hebben ontdekt , is , dat de Dceken en Kapitulaarcn van de vomj'z ka-

pel gewoon waren alle jaaren eenen ommcgang te doen met de doorne kroon , en ook op de

Kruysdagen ; welke tivee ommegangen zy alleen buyten den omtrek van 't Hof vermogten te

doen. En van deze laaifle plegtighcid zoude men dan eigentlyk den oorfpronk

der Hof-kermis moeten alk-iden. Maar zoo men dit eens toellond , zo is daar-

tegens onbegrypelyk; eerlt hoe dat Hertog JVillem van Beyercn by zynen brieve

van den jaare 1406 aen die van dju Hage juifl op of binnen dezelve dagen

een Jaarmarkt heeft willen vcrgunnen; en dat ook de Heeren Staaten van Hol-

land in den jaare 1581. indien die van den Hove als toen nog in 't bezit wa-

ren, van hun Feed der kcrk-inwydinge of zoo genaamdc Hof-kermis ter gc-

woonelyker tyd in de Kruysdagen te houden , fchoon alle de Roomfch - Kerkc-

lyke piegtigheden door het invoeren der gezuiverden Godsdienil hier te Lande

C aa ^
warcn
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waren te niete gedacn , egter aan de Magiftraac van den Hage vernieuwinge

van de voorfz Jaarmarkc , na dat die t'cenemaal was verloopcn , weder op den

zclven tvd, als haar voorhccn by 'c O6trooi van Hertog iVUkin was veigunt,

hebben goedgevonden toe te llaan en te accorderen , zonder die op eenen an-

deren tyd te verleggen , als naderhand op 't verzock \'an die van den Hage
,

cm rede bovcn ^^e^Tlelt , is gefchiet.

Maar ten tweeden, zou heeft Keizer Kardhy placcaate van den 17. Januarii

des jaars vyftien honderd een en dcrtig volgens den loope van den Hove alle

Feeften en Kermiflen binnen den Lande van Holland afgefchaft , en geordon-

neert dat dezelve voortaan in alle Steden, Dorpen en Vryhedcn gelykelyk alle

jaar in September des Sonnendags na St. Mattheusdag , voor den tyd van drie

tiagen , zouden gehouden worden op verbeurte van zekere boete daar by geflelt

:

't wclk de gemelde Vorft niet hccft gedaan , dan na dat hv
,
gelyk hy zelf by

't voorfz Placcaat getuigt , daar toe alvuarms hadde doen kj'chryvcn de Staaten en

Officieren van den zelven Lai.de , en daarop mgenomen derzeher advys, mitsgadcrs van die

van zyncn Rade aldaer ; 't geen dan 00k ongetwj ffelt mede een van de rcdenen

is geweeil , dat de voorfz Jaarmarkt van den Hage in de maand Mei was ver-

loopen. En derhalven is het niet te vermoeden , dat de Heeren van 't Kapittel

van den Hove , zoo zy al zodanigen Jaarlykfch Feeft van kerkinwydinge in de

Maand Mei hebben gehad, het zelve zouden hebben blyven behouden; veel

min dat die van den Raade Provinciaal , na het vernietigen van het meergemel-

de Kapittel en ziilks na het invoeren der Reformatie hier te Lande , hunne
Hof-Kermis, weder op nieuw, eigener authoriteit (want wy vindcn niet,dacze

daar toe by eenig Voorregt-brief zyn geo6lroyeert geworden
, ) zouden hebben

ingevoert, fchoon die al tot de gcdaante van een Jaarmarkt was verandert. En
zoo de voorfz Mei-Kermis al eens de Hof-kermis mogte zyn geweeft , zoo is

het daarenbo\'en nog onbegrypelyk , dat die van den Hage op dtzelve den Wa-
penfchouw hunner Schutterye liever hebben willen doen , dan op hunne eige

Kermis in September.

'tis ook van geen de minfte kragt, dat men de Hof-kermis daaruit zou-

de willen alleiden , dat de kraanim
, fpulkn , enz. ter zdver tyd op de geannexeerde

Graqffelykheids grand, en ten tyde van de Haagfche Kermis in OhoLer op die onder het

Gercgte van den Hage is behoorende , zouden hebben geftaan , zoo als men by de meer-

gemelde Dediiftie tragt te beweeren; gemerkt dat haar EJ. Groot Mogende by

het verleenen van het Oftrooi in den jaare vyftien honderd een en tagtig aan

die van den Hage wel hebben toegeflaan hunne Jaar- en Par.rde-markt weder te

mogen vieren, agt dagen voor Mei en geduurende den i;\l van veerticn agter-

eenvolgende dagen , maar ook ceffens wel exprefielyk hebben gelafl, ,, dM de

,, zelvc zoiide mpetcn werden gehouden tot zidlen plaatze , als de Stadhouder den zelven

,, binnen den voorfz I'lekke van den Hage of den bedryvcn van dicn ter minjle fchade van

„ de plantagien en verhindcringe van de pajfagicn aldaar alderbcquaanielykjl zoude ordomic-

„ ren nf doen ordonneren. Waaruit klaarlyk blykt, dat het aan de Magiftraat van
den Hage niet heeft gellaan , om de kraamen , fpullen , enz. te flellen of te

doen flellen, daar zy wilde, maar eenig en alleen aan den Stadhouder. En 't

is ons ook niet bekent, dat dezelve ooit meer op 'sHaags grond zyn geplaatfl

geweefl; , dan in Mei des jaars zeftien honderd zeven en veertig , wanneer met
gocdvinden van de Ed. Mog. Heeren van den Hove en Burgemeefteren van den
Hage , uit confidcr'atie van de groote droefheid van 't Hof van sj'H.e Hooghcid Prins Fre-

derik-Hendrik , over defzelfs dood die den 14. Maart was voorgevallen , de kraa-

men , fpullen , enz. geordonneert zyn te ftaan op de Princegragt en elders.

Waarover egter eenige gefchillen zyn gerezen , die als doen ter uitfpraake van
haar Ed. Groot Mog. zyn gebragt geworden ; uitwyzens de navolgende Publi-

cacie van de Magiflraat van den Hage, welke wy goed gevonden hebben om
rede alhier by te ichryven.

„ A L S O O noopende het flellen van de kraemen eenige differenten zyn

„ ontftaen tuffchen den Hove van Holland en de Magiftraat van 's Gravenhage,

„ daar\'aii op de klagte van de voorfz Magiflraat de kenniffe en dcciiie is aen-

„ genomcn by de Ed. Groot Mog. Heeren Staetcn van Hollant als Souveray-

., nen
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„ nen dezer Landen , dewelke cot dien eynde alreede by appoinftemente van

„ dato den xvjen. dezcr loopende maand hebben verzogt en gecommitteert

„ eenige Lcdcn van haer Ed. Groot Mog. Vergaderinge , die over de voorfz

„ differenten den Prefidenc en Raden van den Hove en de Magiflraet fouden

,, hooren en vereenigen , ware het doenlyk , en foo niet , haer Ed. Groot Mog.

„ te dienen van rapport en advys , omme 't zelve gehoort , vcrder gedifpo-

„ neert te werden , als bevonden zoude werden te behooren : S O O I S 'T

,

„ dat Schout , Burgemeefteren , Schepenen en Regierders van 'sGravenhage by

„ defen alien Buytenluyden , die contrarie de Publicatie op den 12. defer maent

Mey op defe gepafTeerdc KermifTe op het Buyten-Hof zyn blyven ftaen
,
per-

mitteert en toeftaet onverhindert te mogen vertrekken , mits dat zy haere

naemen en woonplaetfe ziillen hebben bekent te maeken aen den Commifla-

ris ofte Toeziender van de Schuyten en Schepen uytvaerende uyt de Haeg-
fche fpeuye alhier , gertaemt Adriaen Hendrikfz Wortel ; en dit alles onver-

„ mindert de boeten en breuken by de voorfz Publicatie geftatueert. Aldus

„ gedaen ter Camere van Burgemeefteren van 'sGravenhage in dato den 17.

•, Mey 1647. en ten zelven dage van de Peuye gepubliceert , by my
(was getekent)

G. GRASWINKEL.

De Publicatie van den 12. Mei 1647., in deze Vermelt , is gedrukt te vin-

den in 't Bellwn Jiirldicum, of Oorlog der Advocaaten fag. 183- en 184. als

mede agter het Ampel Berigt van den Hove Bylaage H. H. 2. lo. pag. 248:

249. in folio, mitsgaders agter de Provifionele Ordre van den 27. Septemb. 1614.

te vinden onder de verzamelinge van de Inflructien van den Hove Num. (mihi)^^-

Deze en diergelyke omftandigheden meer houden ons dan t' eenemaal op

,

immers tot nadere ontdekkinge , om te konnen befluiten en vaft ftel'en , dat

de laatfte Mei-Kermis de Hof-Kermis is geweeft , fchoon wy met zekerheid

aan de gemelde Mei-kermis geen regie benaminge weeten te geven of haaren

oorfpronk t'huis te brengen. Dog 't zy dan daarmede gelegen zoo als 't wil

,

zeker is 't , dat 'cr voorheen alhier twee Kermiflen zyn geweeft , de eene in

Mei en de andere altyd in September, (en niet in October zoo als by den Droll

verkeerdelyk in zyne Memorie wcrd geftelt
,
) en dat die twee Kermiflen ge-

duurt hebben tot den jaare 1643. , als wanneer de Heeren Raaden van den Hove
Provinciaal en de Magiftraat van den Hage by Refolutie van den 5. Mei des

gemelden jaars met den anderen goedgevonden hebben de Kermis , komende
in September, voor altoos af te fchafien. En derhalven verzogten de Regeer-

ders van den Hage by Requefte aan haar Ed. Groot Mog: , „ Dat zy hunne

„ jaaalykfche Paardemarkt zouden mogen doen houden in plaatze van in dc

„ KermiflTe vanBamis, die nu by hen was afgefchaft, in de Kermifle van Mei;
'twelk de voornoemde Magiftraat by 0£trooi van den zevendcn Augufti def-

zelven jaars ( hierna te vinden onder Num. lxxxii. )
gunftelyk wierd toege-

ftaan. Zie mede het Regifter van Notulen Refolutien , Ordonnancien , enz.

gehouden ten tyde van F. Cryep en C. Rollant, Griffiers van den gemelden
Hove, beginnende den 12. January 1626. en eindigende den 8. Januarii 1652,

gequotcert Littera D. fol. 266.

Hiervooren hebben vi^y kortelvk aangemerkt, dat Keizcr Karel by Placcaat

van den 17. Januarii 153 1. Jlilo Curice alle de Feeften en KermilTen door ganfch

Holland hebbende afgefchaft
, geordonneert hadde , dat die voortaen in alle de

Steden , Dorpen en Vryheden gelykelyk op eenen dag des jaars zouden wer-

den gehouden. De rede die den Kerzer daavtoe bewoogen heeft, zal zekerlylc

deze zyn geweeft, dat vermits de Feeften der Kerk-inwydinge of Kcrkmiflen
op verfcheide tyden quamen , dan op dezen dag in deze , dan op gcenen dag of
weeke in geene plaatze, en de mecfte menfchen gewoon waren malkanderen
over en vi^eder op hunne Kermis of Feeft uit te nodigen , ccn groot gedeelte

van het jaar of wel inzonderheid van de zomer met drinken , gaften en braflen

wierde doorgebragt, waardoor de burgers en ingezeten niet alleen hun gelddus

verfpillende , maar 00k hunne neeringen en broodwinninge verwaarloozendc

,

dagelyks tot armoede geraaktcn. En deze rede , zcgt dc I leer van Ryn in zy-

ne
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ne aancekeninge op de Hiftorie van 't Utrechtfchi Bisdom pag. 305. (welke aanteke-

ninge hy naderhand in de nieinve Bcfchryvinge van Delft, waar van hy, zoo

wy^onderregt zyn, de voornaamfte zamenftelder is geweeft, heeft overgebragt

op pag. 150. 151 . enz. ) zette Koning Philips , de laatfte onzer Graaven , mede aan

,

om een diergelyk Placcaat te doen uitgeven , hoewel de gemelde Schryver daar

van nog dag nog jaar vermclt. I ly voegt terzelver plaacze verders daarby , dat

verfcheide Synoden van de aangrenzende Landen tot beteugelinge van zodanige

misbruiken goedgevonden hebben , dat alle Kermiflen ofVeijaaringen der Kerk-

wydingen, door de geheele Provintie gehouden zouden werden op eenen en

den zeifden dag: dat is, als de gedagtenis der kerkwydinge in de hooftkerke

werd gevierc. Wy zullen het \'oorgcmelde Placcaet , fchoon iiet algemeen is

,

egter, voor zoo verre het ook zyne betrekkinge heeft tot 'sGravenhage, al-

hier woordelyk inlafTen , te meer dewyl wy vermeenen , dat het in 't geheel niet

gcdrukt of immers by weinige fchryvers te vinden is.

„ K AERLE by der grade Goids Roomfch Keifer, &c. Den eerflenon-

,, fen gefwooren Exploiftier hierop verfocht, Saluyt. Alfoe wy by onfe gene-

„ rale Ordonnantie van der Oerdene en Policie , dien wy hebben doen piibli-

,, ceren en onderhouden willen hebben in alien onfen Landen van herwaerts

„ over , onder anderen geordonneert en geftatueert hebben , dat die Feeften en

5, Kermiflen van alien de Steden, Vriheden, Dorpen en andere Plecken in elk

„ onfer Landen gehouden fullen worden up fulcken dach als wy namaels zouden

„ doen verclaeren , foe hebben wy om den felven dach bequaemelyk te flellen

„ binnen onfen Lande van Hollant, doen befchryven die Staeten en Officieren"

„ van den zelven Lande, en dairup gehadt heurluyder advys, mitsgaders van

„ die van onfen Rade aldaer, hebben geordonneert en geftatueert, ordonneren

„ en flatueeren by defen , dat alle de P^eeflen en Kermilfen binnen alien Steden,

„ Dorpen, Vryheden ende andere Plecken binnen onlen J^ande van Hollant

„ gelykelyk gehouden zullen werden alle jairsin September des Sonnendaechs na

„ Sinte Mattheusdach ; welke Feeflen en Kermiffen maer drie dagen dueren fullen,

„ up te verbuerte van vyfcich Karolus gulden te verbueren by den geenen , en

„ elk van hen , die de voorfz Feefteu en Kermiffen buytcn en langer dan den

„ voirfz geordonneerden dach houden zullen , en insgelyks by den geenen en

„ elk van hen die totte voirfz kermifle comen zullen , en zee dikwils dat gebue-

„ ren fal ; en ten eynde dat een yegelicken hier van geadverteert zy en hem
„ dairna vougen en reguleren mach. SOE IS 'T, dat wy U laften en beve-

,, len dairtoe committerende mits defen , dat gy overal binnen onfen voirfz

„ Lande van Hollant tredl in de groote en cleyne Steden, Dorpen, Vryhe-

,, den en andere plaetfen en aldair ter plecken dairmen gewoenlic is publica-

„ tie te doene in prefentie van den Officier en Wethouders publiceert en ver-

,, cundicht in 't openbaer voor den volcke, die voirfz onfe Ordonnantie en

,, geprefigeerden dach; Gebiedende en bevelende dat zy en een yegelyk van

„ lien dezelve Ordonnantie en Statuyt onverbrekelicken onderhouden en obfer-

„ veren op te peynen en verbuernifle boven geftelt. Bevelende voirts zeer

,, expreflelyken tot onderhoudenifle van dezelve Ordonnantie alien onfen Rech-

„ teren en Officieren, elk in die limiten van heure Jurisdi6lie en officie, dat

„ zy procederen en doen procederen jegens die overtreders van dyen by exe-

,, cutie van die peynen voirfz fonder faveur, fimulacie, gratie of verdrach,

,, van 't welk te doen wy U geven volcomen macht, auftoriteit en fpeciael

,, be\'el; Ontbieden dairomme en bevelen alien onfen Officieren, Dienaren

,, en Onderfaeten , dat zy U in dit doende ernftich verftaen en obedieren op

,, alle 't gunt dat zy onfen thoorn duchtende zyn en daerjegens verbeuren mo-

„ gen. Gegeven in den Hage onder onfen Zegel hier bencden up gedruft up

„ ten feventienden dach in Januario in 't jaer ons Heeren duyfent vyf hondert

„ een en dercich na 't fchryVen ons 's Hoofs van Hollant, van onfen Keyfer-

,, rycke 't tweefte en van onfe Ryckenvan Spangien, van beyde Cicilien en^-
„ dere 't feftiende. Ondergefchreven

,

By den Keyfer in fynen Raden van Hollant.

geteykent, R. STEYNEMOELEN.
Nu
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Nu komcn v.-y tot onze hedendaagfche Haagfche Kermis. Deze wcrd tans

gehouden op den eerften Zondach na Kruisvindinge; werdende dezelve Vry-

claa£;s te voorcn van half een tot een uiire met de klok van "c iS'tadhuis ingtr-

luid\ en na verloop van agt dagen des Vrydags op dezelve wyze M'eder uitge-

liiid ;en tot een teken, dat het is een vrye Jaarmarkt , waarop nicmand vanbui-

len inkomende in perfoon of goederen om eenige burgerlyke fchulden kan

werden gearrefheert , vi^erd aan de poften van de Ophaal-bruggcns , waardoor

men den Hage inkomt, een-houte kruis gehegt, dat geduurende den gemel-

den tyd daar aan blyft; een gewoonte, die men al van cuds in veele plaatzen

hceft gebruikt. De ingang en uiceinde van deze Jaarmarkt, als mede het toe-

Ilaan of verbieden van Koordedanfers en andere ipullen , na gelegentheid van

goede of quaade tyden , werd jaarlyks by 't Hof en Magiflraat van den Hage
gereguleert; (zie Rcfolutie van den Hove van den 30. April 1686.) en het

ellen van de kraamen , fpullen , enz. aan de twee Officieren , te weeten den

Drofl; van 't Hof en den Siibftituit-Schoiit van den Hage aanbe\olcn , die ge-

volgelyk te zamen , met hunne onderhoorige Dienaaren , de Kermis waarne-

men en overzulks de profyten en voordeelen half en half genieten , zoo als by

de meergemelde Deduftie pfl-g. 135. en Memorie ^j^g. 153. enz. werd ter ne-

der gellelt.

Deze Kermis is een der vermaardfte en voornaamfte in ganfch Holland, en

00k de eerfte ; waarna toe de koopluiden en kraamers met hunne waaren aller

wegen in groote menigte komen. Dog was voor ettelyke jaaren veel pragti-

ger, en wierd met meerder flaatje geviert als tans. De ganfche Schutterye

trok dan op met vol geweer , vliegende vaandels en flaande trommels door de

voornaamfle en aanzienlykfte ftraaten en pleinen van den Hage , doende mon-

ftering en wapenhandel
,
gelyk wy in de befchryvinge van de St. Sebafliaans

Doele bladzydc 707. reets hebben vermelt. De Paardemarkt , die op Dingsdag,

den derden dag van de Kermis komt , werd gehouden in 't Voorhout , en is

een der oudfle en vermaardfte Paardemarkten van ganfch Holland , hoewelze

tegens die van Valkenburg en Voorfchooten , welke al voor den jaare dertiea

honderd beroemt waren , geenzints kan ophaalen.

Behalven de voorzeide Kermis of Jaar-en Paarde-markt , is 'er nog een P^ctte-

heejlen en Verken-vuirkt , wasrvan de eerfte koop-en toon-dag gemeenlyk komc

op den laatften maandag in 06tober , en welke nog drie daaraan volgende maan-

dagen duurt.

Ook zyn er nog drie jaarlykfche Kaas-markten , waarvan de eerfte komt in

Mei des Woensdags van de Kermis , en zulks daags na de Paardemarkt , dog

deze is tans in ongebruik ; de tweede in Auguftus , en de derde in 06lober

;

•werdende de zelve gehouden op 't begin van de Prince-gragt en Weeklykfe
Groenmarkt.

De f-Feekelykfe Markt-dagcn , die voorheen drie waren, als onder anderen te

zien is uit de Keure en Ordonnantie van een vrye Markt voor allerhande brood

in den Hage, (gedrukt in 't Hollandfch Placcaatboek p<7g. 341-345. en ook te

vinden agter het Berigt van den Hove, Bylaage H. H. i. lo. pag. 236. en vol-

gende. ) dog nu eigentlyk maar twee zyn , te weeten Maandag en Vrydag , zyn

alhier zoo fraai en volkryk , datze by Jaarmarkten in kleine Steden konnen ver-

geleken worden. De toevoer van allerhande waaren en koopmanfchappen , die

als dan zoo door binnen- als buiten - luiden ter markt gebragt werden , is zoo

groot als in eenige Stad van Holland. Maar inzonderheid gaat alles te boven

de overvloed van aard-en boom-gewafTen , die het weclderig en niet min ver-

maakelyk fVeJl-Iand op die dagen verfchaft. Honderde van fchuiten , opgevulc

met allerhande zoorten van keurlyke groente en 00ft , vers gefneden of van
den boom geplukt , beOaan dan de ganfche Prince-gragt. Elk Schipper weec

aldaar zyn Leg-plaats te vinden.

„ Hier is het levendigh , hier krielen duyfent luyden

,

„ fVanneer het Markt-dag is , want langs dit water been

,

„ Hebt gy zes Markten van vetfcheide zoert by een.

II.Tleel. Hhh Nu
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Drie dcr Geen de Heem , Roepels , nog Rachel Riiys konnen op hunne Tafcrcelen de

ver- vrugten cierlyker en aanlokkelyker afmaalen , dan duzclve door de Huiskiiden

maardfte en Friiic-verkoopflers , elk op haare ftal , werden voorgellclt. JNIond en cog
fruit-en

j^-onnen hier volkomen vergenoeginge vinden, ja mogen om llryd roemen , wie

c t" m"|o . van beide befl voldaan werd. Wy ziillen ons niet opiiouden met af/.onderlyk

en ^Schil- e'^e Marktplaats aan te W7zen. Die begeerig is 't zelve te weeten
,
^kan daar-

dercfll-. op naflaan den Heer Jacob van der Does, in zyne Befchryvinge van 's Graven-

Hage pag. 83. tot 89- Hy zal u zagtjes leiden langs de gemeide giagt, en u

aldaar op een playzierige en niet min geeftige wyze in 't kort aantoonen , waar

de kooper , 't zy hy koe ,
graan , boomen , bloemen

, groente of vrugten begeert

,

zyne gadinge na genoege kan bekomen. Tot befluit zullen wy nog alleen hier

byvoegen een oude Keure van den liage , waar voorheen de kraamen en an-

dere waaren op de gemeide Marktdagen plagten te ftaan.

„ BAILLIU, SCHOUT, BURGEMEESTEREN, SCHEPE-
„ NEN en REGEERDERS van 'sGravenhage willende voorzien , dat

„ alle waaren des Maendachs op ten ordinaris Marktdag in bequaeme ordre

„ ftaen , en werden verkogt , hebben gekeurt en geordonneert , keuren en or-

„ donneeren by defen de pointen en articulen hierna volgende.

Ende eeril in de Hoogflraet.

„ Dat van de Halle aen de ooflzyde van de voorfz Hoogflraet ende aen

„ de weflzyde van Zeger van der Maes aen wederzyden ziilien mogen (taan alle

„ zyde, Tinne-werk en.Beurs-verkoopers, mitsgaders Linnewatiers en Beur-

„ verkoopers tot aen den Burch toe
,

gelyk tot noch toe is gedaen , des en

„ fullen daer geen Maerscramers mogen ftaen met eenige groote tafelen , co-
* „ mende buyten de ftoepen, maer daertoe moeten gebriiyken een fcabelle ta-

Felken van twee voeten breet ten hoogften , 't welk dog egter niet meer als

een voet breet ten hoogften buyten de ftoepen zal mogen uytftaen , op een

boete van drie ponden by de Contraventeurs te verbeuren.

., Dat de burgers , die eenich zuyvel verkoopen, zullen ftaen van den

Burch zuytwaerts aen , en de Buyten-luyden van den zclven Burch noortwaerts

aen ; Ende dat voorts in de voorfz Hoochftraet fullen ftaen alle de Lantluy-

den met boter , kaes , eyeren , hoenderen , duyven en diergelyke waaren ter

marktcomende , fonder dat iemant mede vorder als ten hoogften een voet buy-

ten de ftoupen ofte gooten fal mogen ftaen , op een boete als vooren.

„ Alle Befemluyden , Witquaft , Boftel-verkoopers en diergelyke , zoo

van Delft, als uyt den Hage, zullen ftaen op de oude Warmoes-markt

,

„ en op geene andere plaetfe , op de boete als vooren.

Up de Marckt.

„ Aen de ooftzyde van de markt naer 't Rochgen fullen ftaen de befloten

„ Craemen en andere opene Craemen , zoo van Cruyt , Wichout-werk-verkoo-

„ pers , zulcx die tot noch toe geftaen hebben , latende bequaem aen 't Hal-

„ fteeggen een open plaetfe en tuftchen het Vofken en Zeelant insgelycx een

„ open plaetfe in de wytte , ten minfte van vyf voeten op een boete als

„ vooren.

„ Tuffchen 't Volken , Zeelant , Hollant en den Briel , mitsgaders;

„ voor het Rochgen fullen ftaen de Aerde-pot-\-erkoopfters , op de boete als

„ vooren.

„ Aen de Weftzyde van de markt Allien ftaen de Craem en Couckverkoo-

„ pers , zulcx die geftaen Jiebben , ^ laetende een open tuftchen de markt en

J, Zeger van der Maes, en de oude markt, op de boete als vooren.

„ Up

j>

jj
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„ Up te Markc van de voorfz van der Maes zullen ftaen voor in 't zuydeii

de Vercoopers en Vercoopfters van hoenderen , kalckoenen , eyercn , vo-

gelen , convnen ; de Gortverkoopflers en andere cleyn-maerflen , die men ia

soede ordre fal aanwyfen naer yeders neeringe , op de boece voorfz.

»>

3>

5>

„ Up te oude markt fallen flaen de befloten Craemen ; en zel de eerfte regel

wefen vafl: achter de Couck- ofte Cruyt-kraemen , llaende met hun open naer

't Weften, op te boete als vooren.

,
Daerover zullen flaen andere beflote Craemen met hun open in 'tOofhen,

laetende fes voeten ofte meer wycte , om bequaem deur te pafleren , op de

boete als vooren.

„ Achter aen dezelve zullen ftaen andere Craemen met hun open in 't Wef-
ten , zoo veele als bequamelick aldaer mogen ftaen , laetende de Heereftraec

vry , op de boete voorfz.

„ Aen de Zuytzyde van de voorfz markt aen de Ooftzyde voor Spangien ful

len ftaen de Bisquyt-vercoopers , en zoo vervolgens Weftvvaerts op alieBroot-

v(rrk(jopers , zoo terwen als rogge broaden , op de boete voorfz.

„ De Wollelakenen en Kous-verkoopers zullen ftaen op 't midden van de

markt , daer dezelve jcgenwoordig ftaen , en zullen mede op de voorfz markt

haer plaetfe houden de Fleeshouivers , onune aldaer op te toegelaetene dagen en an-

ders geen , te 7nogen voorftaen , op te boete als vooren.

„ Daer Weftwaerts aen ten wederzyden zullen ftaen de Appel-verkoopfterg

van Orangien , Citeren , Limoenen en alle andere buyten-appel-verkoopfters

en Froyt-verkoopfters , blyvende binnen de blaeuwe fteenen, die aldaer go"-

leyt zyn , op de boete als vooren.

„ Aen de noortzyde van de markt op de plaetfe van 't St. Mcola&s Gajlhuys

fullen ftaen die geene die comen met alrehande Yfer-en hout-werk te verkoo-

pen , laetende de vrye paflagien dat men met wagen en paerden aen en van
't Coorenhuys fal mogen comen en ryden > gaende zuytwaerts en weftwaerts

omme , op gelyke boete als vooren.

„ Voor de huyfinge van de Raem en 't huys genoemt de Wyngaert naer 't

Coorn-huys fal gelaetcn moeten werden een bequaeme ledige plaeize in fulken

wytte, datbequamelyk de Huysluyden met hunne wagen en peerden daerdoor

mogen ryden en hunne greynen in 't Coorenhuys brengen , zonder dat

yemande fal vermogen defelve te beletten of befetten , op een boete van drie

pont als vooren.

„ Op 't Kerk-hof achter het Choor zullen ftaen alle witte tiende Mande-ver-

koopers en verkoopfters , en daeraen de groene Mande-verkoopers > op de

boete voorfz.

„ In de Breeftraat benoorden de nieuwe Warmoes-markt zullen ftfaen de

„ Oude Kleer-en Zeyidouck-verkoopers , mitsgaders de oude Schoen-en Blook-

,, verkoopers , zulx zyluyden jegenwoordich doen , op een boete als vooren.

„ De Stoelmarkt zoo groene als andere fal wefen ontrent de Wage , daar de

„ verkoopers jegenwoordich ftaen , op de boete als vooren.

Beroerende de Wagens.

„ Alle Huysluyden , die met hunne wagens en peerde comen , fullen dezelve

„ op de Weekmarkt niet mogen laeten ftaen in de Nieuwejlraet , ofte by de

//. Tteel. Hhh z ^"S^.
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„ Wage , nochte aen de oude Warmoes-nierkt , tuffchen dezelye tot aen de Fa-

„ pcjiraet toe, maer die moeten llcllen aen de noordzyde van 't Kcrkhof na den

„ toorcn toe ofte in 't Wefleynde en Zuyteynde van den Hage tuflchen dc

), Wagenbrugge en St. Jacobsjhaet van outs genacmt 't Fatmocs; en de Voer-

,, liiyden, die tullchen den Hage en Delft op vraciit varen, fallen flaen aen

„ de zuytzyde van de voorn. St. Jacobsllraet ten wederzyde van de llraete,

„ llellende hiinne wagens op de klinckert, en laetende het midden vandeflraet

1, een roede wyt, op een boete van dertich fchellingen teiken reyfe te ver.

„ beuren.

„ De Vragtwagens van de Spoye , en ook alle andere Waagenaers en Huys-

„ luyden werden verboden des macndachs ofte op te Week-merkt-dach van de

,, klocke negen uuren tot een uure toe niet te mogen vaeren over de merkt , ofte

„ door de Hoogftraet , maer fallen gehoiiden wefen van Ooften ofte noorden

„ komende heare paflagien te nemen in de Papeflraet na het Kerkhof en vooru

5, dear de Nieuwftraet, op de boete als vooren.

jj

„ Werd voorts'geinterdiceert en verboden , dat niemant eenige vracht , zoo

wel by tyden van vorft als anders , zal mogen aennemen op de Wevers-plaats

in 't Zayteynde, maer gehouden fallen wefen te blyven aen de zuytzyde van

de voorfz St. Jacobs-flraet , op een boete van drie pond teiken reyfe te

verbeuren.

;, En de Huysluyden , dew^elke van WafTenaer ofte van 't Ooflen aihier in

den Hage comen, zullen gehoaden wefen hunne refpeftive wagens te ftel-

len in de Pooten , op te Knoeterdyk of in 't Voorhout , op de boete als vooren.

,, Interdicerende van gelyken alien Voerluyden, Wagenaers en Huysluy-

den heure wagens te wenden en te keeren in eenige enge ftraeten , nament-

lyk in de Hoogflraet , Veenellraet , Papenftraet en diergelyke ftraeten , op

de boete als vooren.

„ Aldus gearrefteert en gepubliceert ter poye van 't Raedhuys van 'sGra-

venhage naer 't layden van de klocke den veertienden December anno XVJc.
en veertien.

Kenre en Ordonnantie beroerende de Becjlemarkt en het

Jlaan der beejien.

„ Alfoo de MAGISTRAET van 'sGRAVENHAGE bevonden
hebben de plaetfe , daer tot noch toe ten decle de Beeftemarkt is gehouden

,

,, zeer incommodieus en onbequaeni te fyn , door dyen dat daer voorby nyet

„ alleenlyk beqaamelicken en connen pafleren en repaireren de goede luyden en

„ palVanten, maer ook de Huysluyden met hunne wagens alhyer met hunne
). waeren ter markt comende; SOO IS 'T, dat Schout, Bargcmeefteren

,

,, Schepenen en Regierders van 'sGravenhage willende daerinne voorfyen
, ge-

). keurt, geordonneert en geftatueert hebben, keuren, ordonneren en ftatue-

„ ren by defen, dat van nu vo' rtacn de \'erkoopinge'en het ftaen vande Beef-

,i temarkt zal gehouden wordcn rontsomme het Kerkhof ; teweetenvan de OlTen

„ aen de Ooft-en Zuyd-zyden, en van deKoeycn aen de Weft-zyde van 't voorfz

,, Kerkhof, alle aen den anderen naer 't Noorden toe, zonder dat iemand eenige Oflen

>) ofte Koeyen op eenige andere plaetfen als aen hetvoirfz Kerkhofzd.\ mogen vaft

11 macken en daermede te koop ftaen , op een boete van drie ponden op elk beeft

,

i> 't zy Os ofte Koey , clcyn ofte groot , by den eygenaer van den zelven en voor

„ wyens huyfinge ofte deure die bevonden fullenworden voor de ftaen rcfpedlive

,> te verbeuren, t'appliceren naer ouder gewoonte. Aldus gepubliceert van der

„ pocye van 't Raethuys op den feftienden Odlober XVJc. en vyftien. .

Geextraheert uit het Keurboek van den Hage, gettkem Num. i. fol. ^J- en

M 79- -^^rjo. LXIII.

35

Jj



VAN G II A V E N H A G E.
^^^

LXIII.

O C T R O O I aan de Magijlraat van 'sGravenhage, om op

V Lichaam van den Hage tc mogen ligten ticn dnizend

gidden Losrenten tegen den penning veertien, tot herjlel-

linge en het maken van eenige Stads zverken

De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN van 1608.

HOLLAND en WEST-VRIESL AN D , rcprefenterende

de Staeten van den zelven Lande, doen te Meten; Alfoo Schoui

,

Burgemeellercn en Regeerders van 'sGraveuba^e ons vertoont heb-
ben , hoe dat fy Remonltranten onlangs , niet afleen zeer groote ex-

ceilive koilen geleden en gefupporteert hebben , ter oorzaeke van
de reparatien van de nieiiwe 'wcrken van den tbooren van de Groote

Kerke, Straeten, Tlaeten^ Bruggens, nieuwe Turf-markt met den
gevolge en aenkleve van dien , maer oock daercnboven noch mecr-
der en fvvaerder lallen fullen moeten lyden en dragen, tot volmac-
kinge en voltreckinge derzelve, ende andere aenitaende en dage-

lykfe werken, devvelke by de Remonlhanten naer difcretic ghe-
raemt werden , wel te fullen monteren ter Ibmme van tien duylent
ponden van veertig grooten het pond ; ende dat haerlm der Trelb-

rie niet gefurneert nogte gequaliiiceert is, om dezelvepenningen te

mogen opbrengen, ende mids dien zy genootzaakt fullen werden
dezelve tien duyfend ponden op te nemcn op losrenten tegens den
penning veertien , het welk zy zonder ons confent of advoyement
niet en zouden konnen of mogen doen; verzoekende daerommein
alder eerbiedinge Odlroy, omme de voornoemde fomme op renten

als vooren te mogen ligten, en henluyden tot dien eynde te doen
depefchcren behoorlyke brieven in forma.- ZOO IS 'T, datwy
de voorfz zaeke overgcmcrkt en genegen wefende ter bede van
Schout, Burgemeelleren en Regeerders van 'sGravenhage > Suppli-

anten alhier, dezelve uytonfer rechterwetenfchap, volkomenmacht
en auctoriteit vergunt, geconfenteert en geo^troyeert hebben, gun-
nen , confenceren ende oftroyeren by defen , op lofrenten totlalle

van het Corpus van den Hage, tegens den penning veertien ic mo-
gen opligten de fomme van tienduyfent ponden van veertig groo-

ten 't pond,hooftfomme, endaervoorenhaere brieven van verfekert-

heyd te mogen geven , met verbintenifle van het Corpus van den
Hage ende de Burgerye van dien ; welke verbintenifle in krachte

van defen van vvaerden gchouden zullen wordcn, tot de effethiele

afloHinge van dezelve. Lalten daerom en ordonneren alien ende
eenen yegelycken defen aengaende, hen hierna te reguleren ende
de SuppHantcn het effcd van defen te laeten gebruyken en gcnieten

naer bchooren, zonder dezelve Supplianten te doen ofte laeten ge-

fchieden ecnich hinder, letfel of moeycnilYe ten contrarie. Gegc-
ven in den Hageonder onfen grooten zegel hier acn gehangen op den
vierden januLirii XV |c. acht.

Geextrahcert iiit het originelc Refolutie-boek van haar Ed. Groot Mog. be-

ginncnde den 4. Januarii en eindigendc den 9. December 1608. pag. i.

H h h 3 LXIV.
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LXIV.

Contintiatie van het O^lrooi van het ontfangen van het

duytje voor kade-geldy tujjchen den Hage en het Sieken.

i6ii. De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN van

HOLLAND en W EST V RIES LAND, repre'enterende de

Staeten van den zelven Lande. Doen te weeten eenen yegelyk:

Alfoo Schout, Burgemeefteren en Regeerders van 'sGrauenhage

ons vertoont hebben, dat by ons hen Supplianten geconfenteert wa-
re by onfen brieve van Odroye in dato den tweeden September vyf~

tien bondert een en tnegentich^ om van elk paerd dat over de ver-

breede en verftyfde kade , tulfchen den Hage en het Leproosbiiys

buyten den Hage ^en de Zuytzyde gelegen, palferen foude,ryden of-

te geleyt worden , t' elken reyfe te mogen ontfangen en genieten een

deuytjen , ten aenzien van de kolten by de Supplianten aen dezelve

kade J in 't verbreeden, verltyven en beplantenvan dezelve gedaen,

en dat voor den tyd van als doen thien toekomende jaeren , en daer-

na op den zeven en tw'mt'tgften OBober Jefiien bondert een henluyden
gegeven onfen Brieve van Continuatie voor gelyken tyd van thien

jaeren, mits datze gehouden moelten blyven de plaetinge aan de
voorfz kade te doen maeken en onderhouden; Ende dat als nu
de tyd van de laetiteconcefliegeexpireert wefende ende de Supplian-

ten genootdrukt werdende, aen de voorfz kade veele en g.oote

koften tot viermaelen 'sjaers te doen en de plaetinge na nood en
eyfch te vernyeuwen, verfochten feer dienftelycken, dat ons gc-

liefde het voorfz Oftroy henluyden noch te continueren ofte reno-

veren in alle fyne poinften ende leden , tot alfulcken tyd ende foo

lange over de voorfz kade paiTeren, ryden ofte geleyt werden fou-

den, behoudelyken fyluyden de voorfz kade fouden moeten blyven

onderhouden als vooren , henluydende verleenende daer toe onfen
Brieve in optima forma. SOO IS 'T, dat wy op de faeke en ver-

foeke voorfz gelet hebbende, uyt onfcr rechter wetenfchap ende
volkomen magt geconfenteert , geaccordeert en geoftroyeert heb-
ben, confenteren, accorderenen oftroyerenby defen by forme van

continuatie voor den tyd van nog thien toekomende en agter een
volgende jaeren , innegaende met de expiratie van de laetlte voor-

gaende conceffie, dat de Supplianten van elk paerd, dat over de
voorfz kade tulTchen den Hage ende de Leproofenhnyfe komen te

pafferen fal, ryden ofte geleyt werden, t'elken reyfe mogen doen
ontfangen ende collecteren een deuytie , ten aenficn en refpefte

van de voorfz onkoilen , zonder dat nogtans het vrachtloon in der

tyd daeromme fal mogen worden verhoogt ; ende teneynde de Sup-

plianten defen onfen confente, accorde en gecontinueerde Oftroye
mogen genieten, als na behooren, laflen wy alien ende eenen yc-

gelycken die defen raken of aengaen fal mogen , hen hiernae te re-

guleren ; en fonderlinge alle Schuytevoerders ende andere ; dat fy

het voorfz duytje fonder eenige onwilligheid of tegenleggen bctalen,

op peyne van realyken ende met der daed daervooren te worden
geexecuteert. Gegeven in den Hage onder onfen grooten zegel

hier
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hier aen gehangen op den negentiendcn dag van December in 't

jaer ons Heeren en Zaligmaker duyfcnd feshondcrt twaelf.

Geextraheert uit deRegiflers der Refolutien van Holland png. 315. Den 20.

Maert 1623. wierd aan die van den Hage wederom vergunc reno\acie van 't

Oclrooi op de Kade by den Sicken , en van elk paard , koe en varken , daar paf-

ferende , te neemen een oortje en van elk kalf offchaep een duj- cje. Dog daar-

na verzoekende Kay-geld te mogen invoeren , met een belaftinge van agt ilui-

vers op een Oxhoofd wyn van buiten inkomende ; ,, Is het zelve by Refolutie

„ van den 23. September 1637. als nog opgehouden, alfoo de Heeren Edeien

„ en eenige andere Leden het zelve nader verftonden geexamineert te moeten

„ werden. Onderentuflchen hadden het Hof en de Mugillraat den voorfz im-

pofl reets ingevoert tot verval van eenige laften en onkujlen van den Hage , by Ordon-
nantie van den 16. Januarii 1637. welke gedrukt te vinden is agter het Berigt

van den Hove onder de Bylaage K. K. 2.
' lo. fag. 250.

LXV.

PROVISIONELE ORDRE,
gefleh by de Edele zSMog. Heeren Staeten van Hol-

land en Weft- Vriefland op die differenten ^ ge-

rcKen tuffchen den Provincialen Rade en de Ma-
giftraat van den Hage.

Art. I.

VOOR EERST, om wech te neemen den oorfpronk van de 1514.
queftie , gerefen tuflchen den Provincialen Rade en de Magillraet

van 'sGravenhage, fullen voortaan celleren die Keuren {a) by de
Magiflraet van den Hage gemaakt op den lesden en negenden Fe-
bruarii 1609. en de Ordonnantie by den Provincialen Rade gemaekt
den elfden Alartii in den zelven jaere, ende lal ( des nood zynde)
van nieuws op de materie daerinne begrepen, by de Edele Mog.
Heeren Staeten van Holland en Weft-Vriefland zulks geltatueert

werden als haar Edele Mogende in goede Politic zuUen bevinden te

behooren.

II.

Schout, Burgemeefleren en Gerechte van 's Gravenhage fullen

na

(a) Deze Keuren en Ordonnantien zoo van de Magiftraat van den Hage als

van den Provincialen Rade , met de Ampliatien van dien , hctrejfende een vryc

mark in den Hage voor allerlei brood van klaare tar-vj en rogge gehacken , mitsgaders bif-

fchuyt en andere eetwaaren; zyn gedrukt te vinden in 't liollandfch PJaccaatboek
pag. 341-345. als mede agter het Berigt van den Hove, Bylaage H. H. J.

lo.

pag. 236. en volgende. En ftaan ook geregiftreert in het ticndc Meraoriaelb. van
A. Duyk ful. 90. verfo ^ Seqq,
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na luydt van haere Privilegien ende van de Pro, ifionele Inftruflic

van den jaere vyftien hondert fellich, mogen gencvalicken Keuren

en Ordonnantien maeken van de ! olicie en vvelvaeren van den Ha-
gc ende die Markt-plaetl'en acngaende, llellende daerop alfulkeboe-

ten en brueken , als henluyden goeddunken fal.

III.

Maer de Keuren, difponerende gelykelyken, foo wel over dc

Edelen ende Suppoolten, als over de Burgers van den Hage, tc

weren op het lluk >.an de Wacht , Brandfchouw, Klap .vaekers

,

Begravinge der dooden, ende diergelyke, ofte infererende eenige

befwaernille aen de Edelen en Suppooilen, als daerby direftelyk

ofte indireftelyk den toevoer van Vivres ende andere nootdruft

zoude werden verboden ofte befheden, fuUen de voorfz, Schout,

Burgemeeiteren en Gerechte niet mcgen publiccren lender voor-

gaende coramunicatie met den Provincialen Kade.

I V.

Des word verflaen , foo wanneer Schout , Burgemeefters en Ge-
rechte van 's Gravenhage fodanige Keuren , in de Kamere van den
Provincialen Rade, indien 'er valt als men te Hove gaet ofteanders

aen den Prefidenr, ofte in fyne abfentie aen den oudtten p.efenten

Raed fullen hebben gelevert , ende op dezelve binnen vier ofte uyt-

terlyk fes dagen geen verklaeringe en gefchiet , dat als dan dezelve

Keuren haeren vooitgang fullen hebben , en indien daerop fvvarig-

heyt valt, fullen geen voortgang hebben, ten waere by gemeenebe-
M illiginge daerinne verdragen werde.

V.

Ende alloo eenige Keuren niet overgelevert zynde als vooren,
fouden mogen zyn difputabel, of defelve eenige befwaerniflfe waren
infererende aen de Edelen ende Suppoolten ofte niet, foo fullen

jaerlycks na 't vernieuwen a an de Wet van den Hage, twee Com-
miflarinen van den Provincialen Kaede, metSchour, Burgemeellc-
ren en Gerechte van den Hage of haere Gecommitueerde refume-
ren de Keuren, die in 't voorgaende jaer by Schout, Burgemeeite-
ren en Gerechte fullen zyn gemaekt ; welke Keuren , mitsgaders
geboden en verboden, geene uytgefondert, by den Secretaris van
den Hage zuUen moeten werden geregiltreert in een Regilter, en
lal den Secretaris van den Hage den Raed van alle Keuren, gebo-
den en verboden, alfoo geregiltreert, tot alien tyden, des vermaent
zynde, copie authentycque te leveren.

VI.

Ende indien in de refumptie van dezelve Keuren de voorfz Com-
milTariiren of de Provinciale Raed merkelyke fwarigheyd vinden,
fal dezelve by on ^crlinge communicatie ende gocdc onderrigtinge
ter neder geleyt worden. VH
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Ende in gevalle door fodanige communicatie gecn goede uyt-

komlle en konde werden gevonden , foo fal de zaeke gebragt wer-

den aen de Heeren Staeten van Holland en Well-Vrielland , die

daerinne fullen dilponeren , zulks als haer Edele Mog. luilen bevin-

den le behooren.

VIII.

Dit alles fonder praejuditie van de authoriteit den Provincialen

Raede, tanquam fuper'tori Jtidki competerende, omme by provo-

catie, het zy van den Procureur-Generael ofte andere, kennifle te

mogen nemen van de deugdelykheid ofte ondcugdelykheid van de
Keuren by Schout, Burgemeelteren en Gerechte van 'sGravenhage

gemaekt, en ook omme te fuppleren het defed van dezelve Schout,
Burgemeelteren en Gerechte in het maeken van dc noodige Or-
<!onnantien , foo wanneer de voorfz Schout , Burgemeefteren en
Geregte , daervan vermaent zynde , fouden mogen blyven in ge-

breke.

I X.

Die van den Provincialen Rade fullen blyven behouden de priva-

tive Jurildidie over alle de Edelen en Suppoolten, nietexercerende

eenige neeringe oft hantwerken ten dienlte van de Burgeren, en
onder andere geprivilegeerde Perfoonen ibnder onderfcheyd, of

dezelve woonen of haer houden op het Hof en de dependentien
van dien , of in den Hage.

X.

Wederom fullen die van 'sGravenhage hnuden de Jurisdiftieover
alle Perloonen, excercerende geraeen Handwerken ende neeringe,

zoo wel ten dienile van de Burgers van den Hage, als van de Ede-
len en Suppoolten , fonder onderfcheyd , of dezelve perfoonen ,

doende ahulke neeringe of handwerk, woonen of haer houden
op het Hof en de dependentien van dien ofte in den Hage.

XI.

De Kamer van Rekeningen van wegen de Graeffelykheyt van
Holland fal behouden de geregtigheden, omme te difponeren over
het Straet-geld ende Markt-geld ; ook om te confenteren het be-

timmeren van de ledige Erven in den Hage, zulks als het zelve tot

noch toe onderhouden is geweelt.

XII.

De Gerechte van 'sGravenhage fal authoriteyt en judicature heb-
ben over de tranlporten van Huyfen, Erven, Erffcheydinge , Ser-

//. 1)eel. I i i \itUY-
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vituyten, ende alle reele quclUcn ende facken overal in den Hage,
uytgcfondcrt van het Buyten-en Binnen-Ilof; edoch m erdcn alle

Tranl'porten en Ilypothecatien van de vooifz Huyfen, Gronden en

Erven, voor dato van defen gedaen, zoo wel voor den Provincia-

len Rade als voor den Gerechte van den Hage, gehoudenvanwacr- '

de, mits dat dezelve binnen den tyd van een maend lullen werden

gereoiltrecrt in het Regilter van de Tranfporten en Hypothecatien

van den Hage.

XIII.

Blyvende alle vordere quelUen van Jurifdidie , die tuflchen den

Provincialen Rade en de Magiflraeten van 'sGravenhage fullen mo-
gen ryfen , ende ook het verftand van defen gereferveert cer ken-

niiie van de Heeren Staeten van Holland en Weil-Vriefland.

XIV.

Dit alles by provifie en tot dat nadere ordre ])y de Heeren Staeten zal

zyn geltelt , en fullen hiermede cefleren alle begonnen proceduuren

ende proceiren.

Aldus gedaen en gearrefleert in de Vergaderinge van de Edele

Mog. Heeren Staeten van Holland en Welt-Vriefland in den Hage
op den zeven en twintigften dag van September anno 1614.

Onderftond gefchreven,

Ter Ordonnantie van de Staeten van Holland

en Welt-Vriefland.

was getekent

,

A. DUYCK.

Geextraheert uit het Refolutie-boek van haer Ed: Groot Mogende , begin-

nende den 5. Maert 161 3. en eindigende den 29. Decemb. 161 6. pag. loi.

Gedrukt agter het Berigt van den Hove Bylaage I. I. pag. 244. In het Groot

Placcaetboek //. Deel. col. 1377. Agter de Inftruftie van den Hove van Holland

Nmn. mihi 38. In het Bellum Juridicum of Oorlog der Advocaaten pag. 178-

181. En ook geregiftreert in 't Keurboek van den Hage No. i.fol. i. als mede

in het francyne Regifter, beruftende ter kamere \'an Burgemeefteren van

's Gravenhage /o/. 129.

LXVl.
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L X V I.

OCT KO 01 om de landen en gronden , die den Hagc itoodig

hecft , hy taxatie aen te nemen , enz. als mede de f^ifjche-

rye in hiinnc gedohen watercn.

De RIDDERSCIIAP, EDELEN, en STEDEN van i5i^
HOLLAND en W EST- V RIESLAND, reprefentciende

de Staeten van denzclven Landej Doen te weeten, alfoo Schour,
Burgemeelteren en Regeerders van den Hage ons vertoont heiben,
hoe dat van oude tyden de plaetfe van 'sGravenhage by den Prin-

cen van den Lande met feer veele Vorllelyke Privilegien en Ge-
rechrigheden fuccelTivelyk van tyde tot tyde vvaren bcgiftigt en
voorzien geweeit, en dat foo ten refpede dat de Graven van Hol-
land in der tyd haere refidentie in defelve waren houdende, als

00k mede ten aenfienvan de dienltenby die van 'sGravenhage haere

Princenin dertyd bewefen, inder voegendat iy 00k contribuerende

beneffensde belloten Steden van Holland in alleBeeden, Subventien

en andere laften by de Steden gedragen, dienvolgende ook onder

de beflote Steden zyn gerekent geweefl , en fulks ook dragende

de laften van de belloten Steden, de geregtigheden en bencticien

dezelve competerende, al Itadelyken genooten en gebruykt had-

den , gelyk zyluyden dezelve noch jegenvvoordich genieten en ge-

bruyken , hebbende zekeren tyd hervvaert in 't verleggen vande
Markten, maken en fchieten van nieuwe Graften en \X'ateren en
alle andere voorvallende nootelyke werken gekeurt, gcordonneert

en geexecuteert 't geene tot gerieve en dienlte van de Ingefetenen

naer gelegentheyd van tyde bevonden ware gevveell van noode te

wefen ; Ende nadien foo ten opfigte van treffelyke CoUegien alhier

haere refidentie houdende, als namentlyk in 't reguard dat vvy(als

reprelenterende den Prince van den Lande) jegenvvoordelyk alhier

onle Vergaderingen en ook onfe Ordinaire Collcgie van Staeten

Avaren houdende, en de ingezetenen dagelyks meer en meer waren
tocnemende, fulks dat van node bevonden was geweeit te mae-
kenverfcheyde nieuwe werken , en de plaetfe van 'sGravenhage ook
uyttezetten, omme de Schepen, Schuyten, necringcn metten gevol-

ge en acnklee vandien bequamelyk te accommoderen, ware 't foo

dat ly luyden daer toe van noode hadden verfcheyde landen ,
gron-

den en erven binnen den voorfz ingetrocken Ring gelegen ; Ende
foo fy beducht waren , dat de eygenaers van dezelve landen tot gec-

nen redelyken pryfe defelve fouden willen den Supplianten laeten

volgcn, hen laetende bedunken ende zulks ook alrede fudinerendc,

dattct ryfen van dezelve landen en gronden door het voorfz intrec-

ken opkomen, henluyden foude behooren te volgcn, onaangezien

de groote excclTive kolien en fwaere lallen, die by de Supplianten

ter iaeke van dien , en ten dicnfte en gerieve van de ingezetenen

vvorden gefupporteert , was 't dat fy Supplianten om in die voorfz

dienilige werken niet verhindert te vvorden, ende omme te voor-

komen allequeitien en gefchillen , die ter oorfaeke van dien (Ot groote

laltc en onlulle vande Supplianten fouden mogen ryfcn , tot haercr

//, 'Decl. Ill X mcerder
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meerder verfckerthcyt te rade gevonden hadden, hen aen ons tc

addrelTeren , revcrentelyk verfoekende dat ons in regarde ( dat in

alie recht, redene en billykheyd gefundeert ware, dat die geenc

devvclke komcn te genieten de waerde van hun gocd , zulks 't I'elve

wasvoor date vande werken, die een Communiteit tot gerief van

alle de ingezetenen hadde gekeurt en gemaakt ; daar mede behoor-

4en contentement te nemen en dat underzints nimmermeer een goed

en nodich vverk by een Communiteit foude konnen werden tewege
gcbragt, als d'eygenaers van de landen en gronden daar toe nodig,

dezelve fouden willen eftimeren uyt de zelve werken , en nae hen

keuren en maeken van dien ) overzulks geUefde hen Supplianten te

oftroyeren en authoriferen, omme de Janden en gronden binnen de
voorfz ingetrocken plaetfen of als noch in te trecken gelegen, en
die fy verltaen fouden van node te hebben , te mogen aennemen en
behouden tot tauxatie van Schepenen van 'sGravenhage, die ook
de cygenaers vande landen in de voorfz ingetrocken plaetfen gele-

gen, en de Supplianten voor defen tyd niet van doen fouden mogen
hebben, fouden mogen ten dienite en tot fublevement van de on-

koften van de voorfz werken affchatten de verbeteringe, devvelke

zy door de voorfz intreckinge waren genietende, mede tot tauxatie

van Schepenen. Dat mede fy Supplianten de Viiibheryen in de wa-
teren by henluyden alrede gedaen graven en noch te graven onbe-
commert fouden mogen hebben en behouden, fonder dat yemand
daer op immermeer foude hebben te pretenderen ; Ende op dat

de voorfz werken door appellatie of andere handiluytende pro , ilie

van Jultitie met de voorfz tauxatie en executie vandien zouden mo-
gen voortvaeren ; Behoudens partyen, die meynen fouden by de
voorfz tauxatie befwaert te weien, haere fimpele provocatie ,omme
te mogen fullineeren , dat de landen en gronden alrede ingetroc-

ken of nog intetrecken, foo nopende den eygendom, als ook no-

pende de verbeteringe, onredelyk of onbehoerlyk Ibude wefen ge-
tauxeert ofgefchat. SOO I S 'T, dat wy de faeke en verfoucke voorfz
overgemerkt en genefen wefende de Supplianten in haar verfoek te

favoriferen voor foo veele 't felve in redene behooi t , uyt onfer

rechter wetenfchap, volkomen magt en authoriteit, defelve Sup-
plianten in qualite voorfz en tot 'sHaegs dienite en nutte geconfen-
teert, geaccordeert, geoftroyeert, en geauthorifeert hebben, con-,

fenteren , accorderen , oftroyeren en authoriferen by defen , omme
de landen en gronden binnen de alrede ingetrocken plaetfen, ende
de geene die als noch innegetrocken fullen werden, gelegen, mJts-

gaders alfulke als de Supplianten verilacn zullen nodig te hebben,
te mogen aennemen en behouden tot tauxatie van twee uytten Rade
van den Hove van Holland, by die van den felven Rade daer toe te

committeren , en van Schepenen van den Hage, dewelke te fameti

ook de eygenaers van de landen en gronden inde voorfz ingetroc-

ken ofte noch intetrecken plaetfen gelegen, en die de Supplianten
voor defen tyd niet van doen en fullen hebben, ten dienfle en tot

fublevement van de onkoften van de voorfz werken zullen mogen
affchatten de verbeteringe, die dezelve eygenaars door de voorfz
intreckinge fullen hebben. Accorderende de Supplianten mede in

eygendomme de VilTcherye in de wateren by henluyden alrede ge-

daen
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d>aen graven en die fe noch doen graven fullen mogen, fonder dat

ymmermeer yemande daarop yets zal mogen pretenderen
;
gelyk

den SuppHanten mede geaccordeert en geoftroyeert werd, niet je-

genltaende oppofitie, appellatie, provocatie of andere handsluyten-

de provifie van Jullitie, met de voorfz tauxatie en executie van

dien te mogen voortvaren , gereferveert parthyen , die meenen fullen

by de voorfz alfoo gedaene tauxatie befwaert te wefen , haar pro-

vocatie by Reformatie aan den Hove, omme aldaer te mogen fulH-

neren, dat de landen en gronden alrede innegetrocken ofte noch in

te trecken, foo nopende den eygendom als ook de verbeteringe,

onredelyk of onbehoorlyk zoude mogen wefen getauxeert of af-

gefchat. Ende ten eynde de SuppHanten defcn onfen Confente,

Accoorde , Oflroye en Authorilatie mogen genieten als nae be-

hooren, fullen fyluyden defe brieven in de Griffien van de refpec-

tive Hoven en ter Camere vande Rekeninge moeten doen regirtre-

ren; 'tvvelk gedaan vvefende, gelyk wy ook des ordonneren buyten

kollen vande SuppHanten te we-den gedaen. Laiten wy en ordon-

neren de Prefidenten en Raden inden Hogen en Provincialen Hoven
van den voorfz Lande, die vande Camere van de Rekeninge en

alien anderen Offic'eren , Jufticieren en Onderlaeten , dat fe den

SuppHanten van del'en en alle poin6ten van dien , doen laeten ende

gedogen ruftelyk, vredelyk en volkomentlyk genieten en gebruy-

ken, ceflerende alle beletfelen en wederfeggen ter contrarie Ge-
geven in den Hage onder onfen grooien Zegel hier aen gehangen

op den agtllen dag van December in 't jaer ons Heeren eenigen

Heylancs en Zaligmaekers duyfent fes hondert en vyftien.

» En was geparapheert,

J. VAN OLDENBARNEVELT.

, Op de plycke flont gefchreven,

Ter Ordonnantie van de Staeten.

En was ondertekent

,

A. DUYCK.

Hebbende onder uvthangen een Zegel van rooden wafle in dub-

belden francynen Itaerte.

Geextraheert uit het vierde Memoriaelb. van Duyk/o/. ij6. en gedrukt in 'c

Hollands Placcaetbok/ia^. 440. envolgendt.

Hi 3 LXVII.
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LXVII.

CCTROOI voor Schoiitt Burgemec/leren ^ Schepencn en

Regeerders van 's Gravenhage tot het Jlellcn van TJ-^ees-

meeflercn ter f^eeskamer aldaer.

i6sh De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN van
HOLLAND en W EST-V RIESL AND , reprelenterende

de Staeten van den felven Lande; Doen te weeten, Alfoo ons.

vertoont is by Schout, Burgemeederen , Schepenen en Regeerders
van *j Gravenhage, hoe dat het ons gelieft hadde op den 30. Jan-
nuary laejiledenhzer Verthoonders te confenteren, accordeeren en
odroyeren, temogen ftellen Meeilers en Regenten van de liercken

haer toebehoorende, en alle de Godshuylen, en andere publicque

huyfen alhier, behoudende aen ons alleen de eledie van de Wees-
meelleren, ofte Meelters en Regenten van de Wee^kamer over

den Ilage. Ende alz.00 in voortyden de Magillraet van 's Graven-

7?^^^ beltaende als doen in Bailliuw, Schout, en Schepenen, mits

haere goede en getrouvve dienllen by Privilegien , foo van denHer-
togh Thil'tps van Boiirgond'ien in den Jaere 145"!. als van den Aerts-

Henogh Maximi/iaen ende Carel m den Jaere 151 h onder vcrfchcy-

de andere poinften en Benelitien vooj-namentlyck vvaren geodro-
yecrt tot het ftellen van de Weesmeefteren over den Hage, en dat

fyluyden ook veele jaeren aen den anderen in geruitige poflefTie

van 't felve te doen waren geweell, en gemehe"Vv eesmeefteren ook
altyt hadden gemaekt, en geprefcribeert , gelyck fy ophuyden nogh
waren doende, alle Ordonnantien, Inllrudien , ende Reglementen,
waer naer fyluyden hen hadden te reguleren, en te gedragen, als

by de authentycque befchcyden daer van lynde klaerlyck konde
blycken, ende dat by alle Magiltrnten niet alleen van Steden, maer
ook van alle de minlte en geringile Dorpen geheel HoUant door,
"Weesmeeltcren , ofte Weesmanncn , foo die ten placten lande wer-
den genoemt, abfolutelyck en onverhindert werden geftelt; gecon-

fidereert mede dat Weesmeelteren over den Hage niet alleen wer-

den geltclt, omme fimpelyk te Itaen over 't hooren en iluytenvan

rekeningen by Adminirfrateurs der Wceskinderen
,

' ofte der Inno-

centen goederen, alhier refpeftivelyck gedaen werdende, gelyck in

andere Steden en plaetfen veelalalleenlyck werde gedaen, maer dat

fyluyden der voorlz Weeskinderen en Innocenten goederen tot

ded'elfs minite koiten, en meeiten oiibaeren voordeel felfs waren
adminillrerende, en daer vooren ook, dat te noteeren flonde, van

den Hage eenjaerlycxe recognitie waren genietende , en den Secre-

taris, die by de Magillraet ten dienite van de 'Weeskamer haer

wicrde toegevoegt en geftelt, uyt'sHacgfe middelen en Thefaurie

ook werde gegageert; vertrouwende mitsdien, dat fy Verthoon-

ders en haere Ingefetenen , die foo merkelyke dogh gaarne , en ge-

williglycke naer onfe bevelen tot hetgemene belt waren contribue-

rendc, als niet onbewud en was , en daerinne daer by occurrentien

van faeckcn en tyden, hoedani* de fclfde ook moghten fyn, ten

uytteriten in alle onderdanigheyt en getrouwigheyt bereyt waren te

con-
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continueren,nict minder alsde minftelngefetencn van andere Steden

en plaetien, onder onfe gehoorfaemheyt behoorende, en fouden

werden gctiatteert , ofte minder gunlte ofne gratiticatie in delen

van ons en hadden te verwagten, foo verfoghten de X'erthoonders

als nogh in alle onderdanigheyt, leer ootmoediglycken, dat wyalle

de voorfz redenen en motiven, in alle regtraatigheyt en equiteyC

conlidererende, onfe goede geliefte mogte lyn, haer te herllellen in

haer oiide pofTeflie en regt van te mogcn (tellen en verfotgen

Weesmeeltcren ter Weeskamer alhier, als voor defen, en haerdaer

toe mede.te verleenen brieven van Confirmacie ofte nieuwe Oftro-

ye in optima forma, SOO IS 'T, dat v/y defaeke, en 't verfoek

voorfz overgemerckt hebbende, en den verthoonders vvillende ge-

lieven, uyt onfe regte wcetenfchap, Souvraine magt en authoritevt,

de voorn \'erthoonders herflelt hebben, en herllellen haer mitsde-

fen, in haer oude polleflie en regt, van te mogen itellen en ver-

forgen Weesmeelteren ter Weeskamer van 'sGravcnhage, defelve

daer toe mitsdefen van nieuws authorifeerende en odroyeerende,
en laltende alien en eenen yegelycken die het aengaen magh hen
daer naer te reguleeren , en meergemelde Verthoonders het voorfz

Regt in 't aenitellen van Weesmeeileren te laten gebruyken enexer-

ceeren, fonder defelve daer inne te doen eenige moeyenille, be-

letfel, ofte verhinderinge ter contrarie, want wy het felve alzoobe-

vinden te behooren. Gegeven in den Hage onder onfen grooten

zegele hier aen doen hangcn op den negende November zeftien

hondert drie en vyftig.

Geextraheert uit de Regiflers van Oftroyen , enz van haar Ed. Groot Mog.

Lxvin.

Een Krygsraed in den Hage ingejldt.

'Den 14. Augujll 155-3.

Op het geene de Raed-Penfionaris ©^ IVit-, uyt den naem en
van wegen de Heeren Gecommitteerde Raeden ter Vergaderinge
voorgedragen heeft; Is na deliberatie goedgevonden en verftaen,

dat de Heere van Brederode zal werden verzogt en geauthorifecrr,

gelyk zyne Excellentie verfogt en geauthorifeert word by dezen,

omme uyt de Officieren alhier binnen den Hage guarnifoen hou-

dende, mitsgaders ook uyt de geene die van de repartitie van Hol-
land en WetTvriefland wezende , in perzoon alhier in loco prefent

2yn, teformeren een Krygsraed , om volgensdeordere van den Lan-
de kenniile te nemen en juftitie te adminiltreren over de Militaire

deliften binnen deze plaetfe begaen werdende, zuUendc dienvol-

gende alle citatien en indagingen ofte andere publycque aften gc-

fchieden en uytgegeven werden op den naeme van die van den
Krygsraed in 'sGravcnhage voornocmt.

Geextraheert uit het Refolutie boek van de Staeten van Holland pg. 440.

EX-
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EXTRACT uit het Regifter der Refolutien van dc Heeren

Staeten van Holland en PP^eJl-T^riejJand ^ aangaande de

Militaire Jurisaidie in V Gravenhage , in haer Edele Groon

Mog; Vergaderinge genomen.

Den 30. September 1654.

Op het geene by den Raedpenfionaris uyt den naeme.ende van

wegen de Heeren Gecommiitecrde Raden ter Vergaderinge is ge-

preienteert, hebben haer Edele Groot Mog. na voorgaende re-

lumptie van de Refolutie nopende de Miiitaire Jurisdiftie op den
24. Maert 165-1. by de gemeene Bondgenoocen in de generaele

Vergaderinge op de groote Zaele van het Hof van Holland ge-

nomen, en na rype deliberatie eenpariglyk verltaen en verklaert,

dat alle delidten by mihtaire perfoonen begaen, niet puurlyk mili-

taire zynde, maar chocquerende de gemeene ruile of de Burger-

lyke Societeit, gemeenlyk gen&emt communia del't6ia-, in haere na-

tuure ftaen tot ^dicatuure, kennifle en corred-tie van de ordinaris

]ultitie of den Civilen of Politicquen Rechter over de Steden en
plaet^en, alwaer zodanige deliften werden geperpctreert , edoch
is des niet tegenliaende en zonder prejuditie van de bovenftaende

Veiklaringe ten opzigte vande voorgaande pradycquen, by forme
van fpeciale conceflie of delaye goedgevonden , dat zoo wanneer

eenige perfoonen, of yemand zynde aftuelyk in militairen dienft

van den Staet, ende alhier in s Gravenhage guarnifoen houdende,
door ordinaris Patrouilles van de Compagnien guardes van haer

Ed- le Groot Mog. of anderzints door ordere van militaire Officie-

ren over gemeene deliften als boven op de verfche daed geattra-

peert en geapprehendeert mogten werden, zodanige geapprehen-

deerde als by preventie in handen van den Militairen gekomen,
ook ter ludicatuere van den Militairen Rechter of den Krygsraed
alhier geformeert of nog te formeren geltelt en gelaeten zullen wer-

den; blyvende nogtans de Edelen van Holland en Weft-vriefland ,

alhoewel militair zynde, over de gemelde delidlen als boven alhier

in loco begaen, alleenlyk fubjeft de judicatuure van de ordinaris

Jullitie in andere Steden en plaetfen dezer Provintie, ende zonder
dat de bovenltaende haar Edele Groot Mog. Relblutie tot nadeel

van dezelve in confequentie getrocken zal mogen worden, en zal

de bovenftaende haar Edele Groot Mog. Refolutie by Extra<S aut-

hentycq toegezonden werden aen den Prefident en Raeden van den
Hove; mitsgaders aen die van den Geregte van '^Gravenhage voor-

noemt , omme te Itrecken tot derzelver narigtinge.

Gcdrukt in 't Groot Placcaetboek \7fde ^tt\pg. loj en 225. als mede ag-

ter 't Berigt van den Hove Bylaage J. l^mu i. pg. 147.

LXIX.
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LXIX.

O CT R O O I, ow /e mogcn heffen in plaatze van cm duit

^

een oortje, voor kade-geld^ van ieder Paard^ Osy Koe of
l^arken , reidendc ofgeleit iverdende over de kade , tujfchen

den Hage en 't Sieken.

De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN &c. i^2i

reprefenierendcde Staetenvan den zelven Lande, doen te weeten;
Alzoo Bargemcelteren en Regeerders van 'sGravenhage ons ver-

thoonthebben,dat hier invoortyden de Schuytevocrders zoo vanden
Hage als van T>elft haer Veerplaets , daar zyluyden haere vragten

plegen aentenemen , haere paerden innetejlaan ende anders plegen te

hebben aen V Sicken ofte Leprooshms alhier , \ an waer daernae 'c

zelve Veer tot gerief van den reyl'ende man, ende omme andere ge-

wichtige redenen by de Magillraat van den Hage \\ are ^randert ,

ende verlegt geweelt, op V eynde van V J'/*//)', ende alzo mitsdien

van node was, dat de kaden tulTchen hot Sieken en de uyterfte huy-

fen vanden Hage moellcn werden behoorlyk gellyft, gehoogt, ge-

breet en bequaem gemaekt, zulks dat zy het menigvuldig ryden
van de paerden zouden mogenlyden, ende de paerden den anderen
bejegende bequamelyken aldaer wyken ; welk maken en onderhou-
den van de voorfz kaden alzoo niet en konde ofte als nog en kan
gefchieden zonder groote koften. Dat in den jaere ifpi. by ons
den Verthoonders op haer verzoek was verleent zekere Erieven
van Odroy, houdende onder anderen, dat yeder paerd , over de
voorfz kaderydende,tenbehoevevan 's Hage zoude hebben te l:)etae-

len eenduyt, ende datvoordentydtvan thienjaeren, als 't zelve by
de voorgaende brievenvanOftroye breder te zien ware ; welk Oc-
troy by ons voor gelyken tyd van thien jaeren v as gecontinueert,

tot dat het wederomme was komen te expireren ; Waarommeende
alzoo 't revenue van de voorfz duyten zoo weinig was bedragende,
dat daar uyt op verre nae, de koften der onderhoudinge van de
voorfz kade niet konde werden vervallen , verzoghten daeromme
de Verthoonders nieuwe brieven van Odroye voor gelyken tyd van
thien jaaren, en dat in plaatze van een duyt van elic paerd over de
voorfz, kade rydende , ten behoeve van 's Hage zoude mogen werden
betaalt een oorigen, niet alleen van elk paerd, maar ook van ollen,

koeyen, fchapen, verkens ende andere beeftcn, over de voorfz

kade gedreven werdende : SOO IS'T, dat wy op de zaeke en
t' verzoek voorfz gelet hjebbende, uyt onzer rechter wetenfchap,

volcomen magt en auftoriteit geconfenteert, geoftroyeert en gcac-

cordeert hebben, confenteren , odroyercn en accorderen by dezen

by forme van continuatie voor den tyd van noch thien toekomende
en agtereenvolgende jaeren , innegaende met de expiratie van de
laetlle voorgaende concellie; dat de Verthoonders van elk paerd,

dat over de voorfz kade tuITchen den Hage ende 't Leprooshuis
komt tepafleren, ryden of geleyt werd , telken ryfen mogen doen
ontfangen ende colletteren in plaetze van een duyt , een oortgen

,

//. T>eeL Kkk ende
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endecengelyk oortgenvan elken os, koey ofte varken, in manieren

nls voren over de voorlz kade geleyt ofte gedrevcn werdende, en
van de fchapen en kalveren half geld , te weeten ecn duyt ; Alles

ten reguarde de Verthoonders de onkoften van 't onderhouden der

voorlz kade daar uit niet konnen vervallen , zonder dat nogtans

hec vragtloon in der tyd daarmede zal vvorden verhoogt. Ende
ten eynde de Verthoonders deze onfe Continuatie end^ Augmen-
tatie mogen genieten als naer behooren, lallen vvy alien ende eenen
yegelyken dien dezen raeken of aengaen zal mogen, hem hier na te

regulecren, ende inzonderheyd alien Schuytevoerders en anderen,
dat zy het voorlz oortgen en duyt refpedive zonder eenige onwil-
ligheyd ofte tegenzeggen betalen, op peyne van realyken enmetter
daad daer vooren te werden geexecuteert. Gegcven in den Hage
onder onfen grooten zegel hier aengehangen op den lo. Maart in

't jaer onfesLiefs Heeren eenigen Heylands en Zaligmakers duyfent
zes hondert drie en twintig.

Geextrafieert uit het Regifter der O6lrooien van haer Edele Grooc Mo-
gende.

Uit kragte van ditOftrooi deed de Magiftraat de navolgende Or-
donnantie afkondigen.

„ ALS Schout, Burgemeefleren en Schepenen van 's Graven-Hage by
Oflroy van de Edele Groot Mog. Heeren Staeten vcm Holland en fVeJivrieJlaml

is vergunt , dat zy in plaatze van een duyt van ieder paert over de kade

tujjchen de Leproofen en den Hage rydende , voortaen zullen mogen ontfan-

gen een oortje , nyet alleen van de paerden , maer ook van elken os , koeye
ofte verken , en van de kalveren en fchapen over dc voorfz kade gedreven
werdende , een duyt ; S O O EST, dat Schout , Burgemeefleren en
Schepenen voornoemt alien Schuytvoerders en andere die deze aengaen
mach , doen te weten , dat zy achtervolgende den voorfz. Oftroye aen
handen van den GaerderfTe van dezelve Tol de voorfz oortgens en duyten
refpeftivelyk fullen hebben te betalen zonder eenich tegenfeggen , op
peyne van daervooren geexecuteert te werden , en de VoerJuyden daer-

enboven fes weeken gebannen te werden van 't Veer. Aldus gepubliceerC

op 't Delffche Veer t' eynde het Spoey den xxix. Maert 1623.

(Jeextraheert uit het originele Keurboek van 's Graven - Hage , getekent
•N. i.fol. 173.

LXX.

I6^S

O C T R O O I nan de Magijlraat , oni met de Eigenaars der

landen naa/l aan de gragten en cingels van den Hage gelegen

,

te mogen hoiifjlagen en tot l?aniverk ^ei/en, zulks zy ten mee-

/ten dienjle van de voorfz cingels bevinden zullen te hehooren,

De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN van

HOLLAND en WESTV^RIESL AND, reprefcnterende

de Staeten van den zelven Lande , does te weten ; Alfoo Schout,

Bur-
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Burgcmeefteren en Regeerdcrs van 's Gravcnhage ons vertoont heb-

bjn , hoe dat voor eenige jaaren by de Magill^raat in der tyd groote

exceffixekoften acngcuent vvaren, tot het maeken van de gragten

ende cingels derfelver plaetze , deweike nogjaerlykstoc groote kol-

ten van die van 's Gravenhage vierden onderhouden , ende vooral

de buyten-cingelen ofte kaden, deweike by de refpeftive eygenaers

van de landen aen dezelve gclegcn, die door de commoditeyt van

de voorfz gragten haer mellen ende andere hoopen, eeril op de

voorfz, buyten-kaden voor haere landen wierpen , omme daerna op

dezelve landen gebragt te vverden ; ende in 't wegnemen van de

voorfz melTe meellen tyd een goed gedeelte van de kruyn van de

kaden 00k Maren wegnemende, welke fchade tot nog toe by de
V^erthoonders telkensgeboet hadden moeten vverden tot haere groo-

te koften , niettegenftaende de voorlz naeilgelegen landen ( omme
van 'tbuyten-waeter bevrytte vvezen ) alleenlyk daerby geinterefTeert

waren, gelyk zy mede zonderlinge daer door gedient zoudcn zyn,

dat de voorfz gragten gehouden worden op haer behoorlyke wytte

ende breedte, ende dat confequentelyk de voorfz kaden en gragten

by de eygenaers van dezelve landen tot haeren koften behcorden

onderhouden te werden, 't wclk niet wel gefchieden konde, zon-

der dezelve landen al eerft gehouffllaegt te ^ezen, ende de Ban-

wercken gemaeckt,naer advenant de grootte en breedte van dezel- ^y*

ve, als vvanneer de voorfz gragten ende kaden, nefiens andere we-
gen , kaden ende wateren , by de Verthoonders gefchouden wer-

dende, by den zelven mede jaerlyks een ofte tweemaelen gefchou-

den zouden werden. Ende alzoo zy Verthoonders bedugt waren,

't zelve niet wel te zullen kunnen in 't werk ftellen, zonder onzen

Oftroye ende Confente , verzogren daeromme ootmoedelicken ,

dat onsgeliefde, henluyden teoftroyeren en toe teftaen, de voorfz

houfflagen en Banwerken ten eynde voorfz zulks te mogen mae-

ken , als zy in alle billykheyd zouden bevinden te hooren , SOO IS

'T, dat wy de zaeke en verzoek voorfz overgemerkt en genegen
wezende de Verthoonders hier inne te believen , uyt onfer rechter

wetenfchap, volkomen macht en auftoriteyt geortroyeert, gecon-

fenteert en geauthorifeert hebben , odroyeren , confenteren , en au-

thoriferen by defen de voorfz Verthoonders, dat zy tot confervatie

ende onderhout van de Grachten en Cingelen van den Hage, de
landen aen dezelve cingelen ende gragten gelcgen, met de belte

com.moditeyt van de eygenaers zullen mogen houftilagen en tot

Ban-werk ftellen , zulks zy in billykheyt ende ten meeften dienften

van de voorfz gragten en cingelen zullen bevinden te behooren ; en

de Schouwe daerover doen, zulks zy over andere wegen, kaden,

wateren , onder haerdiftridl ende jurisdiflieftaende, gewoon zynte

doen. Ende ten eynde de Verthoonders deze onze Odroye, con-

fente en authorifatie mogen genicten als naer behoren , laften wy
alien ende eenen yegelycken dezen aengaende, datze de Verthoon-
ders den inhoude van dezen doen,laeten en gedogen ruftelyk, vre-

delyk en volkomentlyk genieten en gebruyken, ccft'erende alle hin-

der , belet ende wederfeggen ter contrarie. Gegeven in den Hage on-

der onfen grootenzegelehieraendoen hangenopdcn xx.Martii in 't

//. T>eeL Kkk z Jacr
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Jaer ons liefs Ileeren eenigen Heylants en Zaligmaekers duyfent

fes hondert vyf en twintig.

Geextraheert uit het Regifler der 06lroyen van haer Ed Groot Mogende.

LXXI.

O C T R O O I aan de Magiftraat van den Hagc , om op ieder

Jtoop Brandewyn te mogen hcffeUj 7 zy by college of
verpagtinge, twee ftiiivers.

i6^s. De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN van

HOLLAND en WESTVRIESLAND, reprefenterende de

Staeten van den zelven Lande-, Doen te wcetcn , hoe dat Schout,

Burgemeefleren en Regeerders van 'sGra.enhage ons vcrthoont

hebben , dat dc Thefaurie van den Hage eenige jaeren herwaercs

in zulker voegen is bezwaert en in agterhcyd gerackt, loegekomen
zynde voornamentlyk door 't omgravcnvan den Hage, koopen van

de landen, daar toe noodigh ende aenkieven van dien, dat niet

tegenftaende by de Verthoonders alle mogelyke de voire is gedaen
geweed , omme de voorfz naere Thefaurie uy t de voorfz belaflinge en-

de tot een beteren Hand te brengen, nogtans door dc groote, zoo
ordinarife, als extraordinarife en nieu\se l,:fin, dagelyks te fup-

porteren, de Verthoonders bevinden nier niogelyi% te zyn, uyt de
voorfz achterheyd te gcraeken, ende de .'heaurie llaende te hou-

den, ten waere by eenich ander middel daeiinne vvierde voorzien,

ende dat zulks de voorn Verthoonders ohderrep.t zyn, dat by eeni-

ge Stcden van liolland zekere penning word genoten op de Bran-

dcvvynen, als onder anderen by de nabuurige 8tad IDelft twee
Stuyverb op de iloop, 't welk zoo wanneer het in de plaetze van
den Hage medemogte werden ingevoert , gelykhet zonder yemants
quetzingeofprejuditiezeerwelkonde geichieden, zoude 't zelvezoo
niet tot ontlailinge,immers ftrecken tot eeniglublldie van haere voorfz

Thefaurie. Ende alfoo 't zelve niet en konde ofte behoorde te ge-

fchieden, zonder onfe Confente ofte Odroye, zoo verzogten de
Verthoonders, dat wy hen daer toe wilden verleenen onfen Brie-

ven van Och-oye in behoorlyke forme; SOO IS 'T, dat wy den
voorfz verzoeke ovcrgemerkt hebben, gencgen vvezende, ter bede
van de Vertiioonders, dezelve uyt onzer rechter wetenfchap, vol-

komen macht eij authoriteit geconfenteert , geaccordeert en geoc-
troyeert hebben, confenteren,accordcrencn oftroyeren mitsdezen,
dat zy zuUen mogen hefien op elken ftoop Brande-vvynen, die bin-

nen de plaetze van den Hage en Jurisdiftie van dien, zal worden
geconfumeert, twee rfuyvers, die zy Verthoonders zullen mogen
doen innen ende ontfangen, 't zy by collefte ofte verpagtinge tot

baeren ichooniten. Werdende de Verthoonders geauthorifeert de
onwillige betaelders by parate executic te mogen confhingeren tot

betalinge \an de voorfz twee Ituyvers op de Itoop van de Brande-
wynen, mits dat dit alles zal geichieden zonder prejuditie van

'r ge-
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't gemeene Lands Impoflen op de voorn Brandewynen , cnde dat

deze Odroye voor de verpachtinge den ommelhnders zal uerden
gedenuncieert. Ende ten eyndede Supplianten dezcn onzen Accor-

de, Confente ende Oftroye mogen genieten als naar behooren, laf-

ten wy al!en ende eenen yegelyken , die dezen komen te raeken

ofte aengaen zal, hen hier na te reguleren, zonder den Veithoon-

ders te doen ofte gehengen gedaen te worden eenich hinder, be-

let ofte moeyenifTe ter contrarie. Gedaen in den Hage onder on-

zen grooten zegele hier aan doen hangen op den x x 1 1 j en. Septem-
ber in 't jaer ons liefs Heeren eenigen Heylands en Zaligmaekers

duyfend zes hondert vyf en twintig.

Geextraheert uit het Regifler der Oftroy^n van haer Ed. Groot Mogende.

L X X 1 1.

PUBLICATIE cnORDONNANTIE op het onder

-

hotiden van de kade van 't Sieke van den Hage, lot de

J^^atennolen toey op zekere boeten.

ALSOO Jonathan van Ltichtenburch ^ Raed en Rentmcefter 'i^(>ir.

Generael van Noordholland , als hebbende adminiltratic over de
Kiemtalen , den Hove van Holland vertoont hceft , dat van oude
tyden gehouden zyn geweefl die van Ryswyk jaerlyks te moeten
brengen en leveren op de Schuyt-kade tulichen de Sieken en de Ra-
dermokn twintigh fchepen fants, die van de Noordzyde -vrnVoor-

burch twaalf fchepen, en die van de zuydzyde van Voorbtirch ^gt

fchepen , de Mard-en Bier -fchepen of fchuyten , van 'Delft en
'sGrai-enhage , elk twee fchepen, en d'andere Schuytvoerders

,

vaerende ivS^ch^n T)elft en AenHage, elk een fchip Jants; wclk
fant als dan buyten haeren kolle geeftent werd , en was het vor-

der onderhoud van dezelve kade, zoo van plactinge, bezel tinge

der kanten met zooden, flellen van paelen, en 't verder iant van
noode zynde, ilaende tot lalle van de riemtalen voorfz; maeralzoo
de Suppliant niet konde bevinden, dat dacr toe eenige boeten wa-
ren Ilaende, en dat verlcheyde Schuytvoerders on willig waren, 't

voorfz fant op de voorfz kade te brengen , waer door te bedugten

was, dat de goetwillige ziende dat de onwillige daertoe niet en

werden geconltringeert, meede onwillig zouden werden, en dat

overfulcx de voorfz Schuyt-kade zoude blyven leggen ongerepa-

reert tot groot ongerief, zoo van die van den Hage als T)elft , ten

waerc hierinne by dezen Hove werde voorzien; verzoekcnde

daeromme, dat 't zelve liof gelieven wilde te maeken zekere Kcure
en Ordonnantie, daer by de voorfz Dorpen, Schuytvoerders, Markt-

en-Bierfchuyten van IJelft en den Hage » mits^aders alle andere

Schuytvoerders vaerende op 't \'ecr tulichen den HaegQW 'Delft ,

geordonneert werden, elk op de voorfz kade te brengen, zoo vecl

iants als zyluyden elk rcpeftive van alien ouden tyde gehouden wa-

ren geweeft dacr op jaerlyks te brengen op peynCjdat mentotkolle

A' k k I
van
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van de onwi]lige 't zelve zal bcfteden dacr op tc doen brengen, en

voorts daer en boven tc vcrbcuren een boete van titn of twaelf

Ituyvers, voor elk fchip tot behoef van de Dienaeren van denPro-

cureur Generael , die gevvoonelyk w arcn zodanige exccutie tedoen.

Dat mede de voorlz Schuytvoerders haere paerden niet en zouden

mogen laeten weyden op de voorfz kade op een gclykc bocte, zoo

dikmaels zy daer op bevonden zouden werden. fc'nde dat 't Hof
mede gelieven \v ilde, een van de eerfte Deurvvaerdcrs te author i-

feren, omme de voorfz Keure te publiceren van den Stadhuyfe van

den Hage, zoo dikmaels als 't van noode wezen zoude. Ende den
voorfz Rentmeefter alvooren geordonneert zynde, den Hove fum-

marie te doen blyken, vvic en met wat regt, de perfoonen indezen
genoemt, tot reparatie van de kade en opbrengen van 't lant, ge-

houdcn waren , om 't zelve gedaen, gedifponeert te werden nae

behooren. SOU IS 'T , dat 't voorfz Hofgezicn hebbende 't voorfz fum-

mierbewys,mitsgadcrsde verklaeringevan den voorfz Rentmeefter ,

dat de voorfz opbrenginge van 't fant jaerlyxmoet gefchieden binnen

de maenden van September ofte Od:ober , geordonneert en geftatueert

heeft,ordonneerten llatueert mits dezen, dat die van denDorpevan
Ryswyk voorfz jaerlyks op de voorfz kade , tot prefcrvatie van de-

felve, gehouden zullen zyn te brengen twintig fchepen fants, die

van de noordzyde van Voorburch twaelf fchepen en die vandezuyd-
zyde van Voorburch voorfz acht fchepen, de Markt-en Bier-Schc-

pen of Schuyten van T)elft en 's Gravenhage elk tv ce fchepen; en
d'andere Schuytvoerders , vaerende tulFchen Delft en den Hage elk

een fchip, en dit alles tufTchen dit en den leften der toekomende
maend Oftober, ende voorts alle volgende jaercn binnen de maen-
den van September en October refpeftive, op peyne den voorfz

tyd overltreken zynde , dat de voorfz Rentmeefter tot kofle van de
onwillige 't zelve fand daer op zal betteden te doen brengen, en
daer en boven verbeuren zullen een boete van t\v aelf ftuyvers voor

ieder fchip, tot behoef van de Dienaeren van den Procureur Ge-
nerael, die de executie daer vooren, als naer ouder gewoonte, ge-

houden zullen zyn te doen ; Verbiet voorts 't voorfz Hof mede wel
exprefTelyk alle Schuytvoerders, dat zy voorts aan hen niet meer
en vorderen , heur paerden te jacgen en laeten gaen weydcn op de
voorf/. kade, op gelyke peyne als boven, 200 dikmaels dezelve

daer op bevonden zullen werden te gaen weydcn. Ende ten einde

niemand hier van ignorantie en pretendere , zoo authorifeert 'c

voorfz Hof een van de twee eerfte Deurwaerders van de voorfz

Hove hier op verzogt, deze voorfz Ordonnantie van den Stadhuyfe

van den Hage en elders, daer hy verzogt zal werden, zoo dikmaels

als 't van noode wezen zal, te publiceren en verkundigen en eenen
ycgelycken van wegen de Hooge Overigheyd , die dezen aengaen

zal, te belaften, hen na den innehouden van dien te reguleren, op
te peyne daer inne begrepen. Gedaen in den Hage den negenden
September zeftien hondert twee en dcrtigh.

Gecxtraheert uit het vyfde Memoriae! van Criep/o/. 104. Gerenoveert den
17. Sept. 1639. VIII. Memor. van Criep/o/. 134. als mede den eerfben Novemb.
J 701, zynde deze Renovatie gcdrukt in 'c Groot Placcaatb. v. ikcl pag. 81S.

LXXlll
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LXXIIE

OCTROOI nan de Confrerie van de Colovenicrs Schuc-

itvyQ "van den Hage, om cenige erven van haere Doele te

mogen verkoopen, om met hnyjen betimmert te vjerden.

De RIDDERSCIIAP, EDLLEN en STEDEN vnn ^633

HOLLAND en WESTVRiESLAND, reprelcntcrende de
Staeten van den zelven Lande ; doen te wecten , dat ons vertoont

is by de Confrerie van de Coloveniers Schuiterye van 'sGraven-
hage, dat ten behocve van haere voorfz Schuttcrye ofte Confierie,

de Magillraet van 'sGravenhage by dc Graven van Holland fucceiii-

velyken {a) vergunt was gevveelt het gebruyk tot een Doelen van
zekere plaatze eertyds geweell de Coolthiiyn van de gemelde Gr<zx^r«

'Van Holland; Ende allbo de zaeke nu zulks gelegen was, dat de
Stadhouders Thuyn eeritdaegs tot erven ende Straetenalsanderzints

zoude werden uytgegeven en geproprieert , ende zonderlinge tot

cieraet van de plaetze van 's Gravenhage zoude llrecken , by aldien

de erven van de voorfz Doelen mede met eenen , omme eenpaer-

lyckcn betimmert te mogen werden, uytgegeven mogte werden,
ende de Itraeten voor by dezelve erven aen de oolt-zyde van de
Vyver zulks gemaekt, dat die behoorlyk , ende op de belter voegen
royende mogte refponderen op ten voorfz te maeken Itraeten in

den voorfz Stadliouders Thuyn , waer toe zyne Excellentie hem
toonde zonderlinge mede genegen te vvezen, en hadde albereyts

daer van doen maeken verlcheyde Caerten ende aftekeningen van

de huyfen en ftraet aldaer te maeken. Dog alfoo de gemelde Gra-
ven van Holland de voorfz Coolthuyn tot een Doelen, als voo-
ren , aen de Magiftraat van 'sGravenhage, ten behoeve van de
Suppllanten hadden vergunt, mits daerop houdendc tot lajte van
de Magillraat voornoemt een recognitie van zes guldens 's jaers;

welke recognitie naderhand zynde afgeloit aen de Graciielykheyd,
behouden was den eygendom van den grond van de voorfz Cool-
thuyn, volgende den inhoude der brieven van gunninge daervan
zynde, hadden daeromme de Supplianten nae 't zelver alvoorens

by de Magiltraet voornt. voor goed gcvonden was, hun geaddref-

feert aen die vanonfe Camere van de Rekeninge, verfoekende con-

fent, omme de voorfz erven, ten eynde als vooren te mogen uyt-

geven ende verkoopen , ende mettet gunt boven de grooie extraor-

dinaris koften, daer toe aen te wenden, zouden mogen komen
overtefchieten , 't welk mogelyk weynich zoude komen te bedra-

gen, afte doen een gedeelte van haer luyder laden en achterheyd,

daerinne de Supplianten met lankheyd van tyden a\ aren geraekt.

Dan de gemelde van de Rekeninge tot het verzoek van de Sup-

plianten, zoo hctfchcen,wel genegen waren , hadden nodig engoed-
gevonden de Supplianten aen ons te renvoyeeren; wclken volgen-

de

(a) De afte van deze vcrgiinninge is ons nooit bcjegent, maar wel een

tweede adle gedagtekent den 2. Mci 1538. en tc \'inden in 't ecrde dee! dezer

Befchryvinge p^g. 684.
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volgende 2,00 verzogten de Supplianten geheel ootmoedelyk, ten

e}nde \vy geliefden in 't verkoopen van de voorfz erven te con-

fenteren cnde den Supplianten daer toe te verleencn behoorlyk

octroy en authorifatie. SOO IS 'T, dat wy de zaeke ende 't ver-

zoek voorfz overgemerkt, alvooren bier op gehad hebbendc het

advis van die van onl'en Camere van de Rekeninge van den voorfz

Lande, genegen w efende ter bede van de Suppli.inten , dezelve

uyt onzer rechter wetenfchap, volkomen mage, en Souveraine au-

thoriteit, vergiint, toegeltaan en geoftroyeert hebben , {b) ver-

gunnen, ftaen toe en oftroyeren dezelve mits dezen, dat de Sup-
plianten zullen mogen verkoopen, ende de koopers in vryen eigen-

dom opdragen de erven van de voorfz Coloveniers 'Doele ofte St.

Sehajliaens T>oeley ende dat de Supplianten ten aenzien van de kof-

tcn, die zy zullen moeten doen in 't veranderen van de huyzinge

van de voorfz Doele en 't gunt daer van dependeert, zullen mogen
ontfangen en genieten de penningen daer van te procedeeren

,

overfchietende , boven de kolten tot makinge van de ftraet , die

voor dezelve erven zal loopen, ende andere werken toe appropri-

atie van dien nodig; mits dat de koopers van dezelve erven ge-

houden zullen wezen boven de penningen daer vooren by henluyden
aen de Supplianten te beloven, als nog aen dc Graeffelykheyd ten

inzigte van de oude gereferveerde eygendom te betalen een recog-

nitie van eene gulden, van veertig grooten Vlaems den gulden
jaerlyks, van ieder der voorfz verkogte erven, losbaer tegens den
penning twintich. Ende ten eynde de Supplianten het eftetl van
deze onfe Oftroye mogen genieten ende gebruyken , zullen dezelve

't onzer Camere van de Rekeninge prefenteren , om aldaer gevifi-

teerc, geregillreert ende geinterineert te worden, 't welk gedaen
zynde, laften en ordonneren wy dezelve van de Rekeninge ende
alien anderen dien 't behoord, hen naer dezen te reguleeren, Ge-
geven in den Hage onder onzen grooten Zegcl hier aengehangen,

op den negenden Martii in 't jaer onzes Heeren duyfent zes hon-
dert drie en dertig.

Geextraheert uit het Regifter der Oftroyen van haar Ed. Groot Mogende.

L X X 1 1 1 1.

O C TRO O I aan de Magiftraat van dm Hage , om haaren

Paardemarkt voortaan te mogen boiiden in deKermis vanMei.

. De RIDDERSCHAP, EDELEN en STEDEN van
'^'^^- HOLLAND en W EST V RIESL AND, reprefenterende de

Staeten van den zelven Lande, doen te weeten ; dat ons vertoont

is by Schout, Burgemeelteren , Schepenen en Regeerders van
'sGravenhage, hoe dat in z.eer oude tyden, ende onder anderen

door

(t) Eon diergclyk Oflrooi is mede vergiint aan Deken en Hooftmr
St. Joris Confrerie den i September 1606. tc vinden m.'t cerjlc dcsl pa.

mans van

rjlc dcslpag. (5iJ2.
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door Oclroy van wylen ho. Memorie Hcrtoge Ifillcm 'van Bcycrcn^

Grave van Holland, een vrye Jaermarkt van Paerden hier in den
Hage V. as gchouden gewccll Mey-tyden, ende dat hec zelveOdroy
wederonsme by naeder Oiftroy was geconfirmeert in dcnjaare 15-81.

dog dat daerna de Magillraet in dcr tyd , om eenige inzigten, diezy

haddcn , ende omme de Kermiile, die alhier gehoudcn werd in

September ofte Bamiflyden wat frequenter te maeken, ende meer
toeloop van volck te veroorzaeken , van ons verzogt en geobtineert

hiidden Oc^lroy, omme in plaets van Mey-iyden de vrye Paerde-

markt alhier in den Hage te mogen doen houdcn op de Bamiile

KermifTe, ende dat dienvolgende de voorfz Pacrdemarkt zederc

altoos ende tot nu toe was gehouden gevveell den derdcn dag
van defelve KermifTe ; maer alzoo nu by de Verthoonders dezelve

Kermifle was afgefchaft, met meeninge, als in andere Sieden ge-

fchiet, dat maer eene Kermiile alhier, dat is Mey-tyden zal ge-

houden vverden, op den derdcn en volgende dagen 's weeks, van
dewelke Mey-Kermiire de Verthoonders gaerne Vvcderom de vrye

Paerdemarkt zouden doen houden , 't welk zonder onfe ordre en
kenniile by de Verthoonders niet in 't werk geltelt kunnende u'er-

dcn, zoo verzogten dezelve daeromme van ons weder nieuvv Octroy
ten voorfz eynde dienende; SOO IS'T, dat wy de zaeke vooriz

overgemerkt hcbbende en genegen wezende, ten verzoeke van de
Verthoonders uyt onfe rechte wetenfchap , Souvraine macht en
authoritcit, goedgevonden, geconfenteert en gcaccordeert hebben,
vindcn goet, confenteren en accorderen by defen , dat de voorn-^

Verthoonders haere jaerlykfe vrye Paerde-markt zullen mogen doen
houden in plaetze van in de Kermifle van Bamis, die by dezelve

is afgefchaft, in de KermifTe van Mey; lallende alien ende eenen
yegelyken, die het aengaen mach, hen daer na te regulcren.

Gedaen in den Hage onder onfen grooten Zegel hier aengehan-
gen op den zcvenden AugufU in 't jaer onzes Heeren duyfend zes

hondert drie en veertich.

. Geextraheert uit het Regifter van de Oftroyen van haar Ed: Gr: Mog.

L X X V.
I

BEVEL 'Dan de Staeten van Holland aan de Societeit, om
het Quohicr van den duifentjten penning over den Hage te

maken.

J^rydag en Saturdag den 5. en 6. December 1653.

DeRAEDPENSIONARIS heeft ter Vergaderinge bekent j^y.
gemaekt , dat de Heeren de fFael uyt den Hoogcn , en Kinfchot

uyt den Provincialen Rade , jnitsgaders de Heer van Forecft uyt de
Camer van Rekeninge van haerLd: Groot Mog: Homeinen hetn

hadden bekent gemaekt, dat fylieden vcrnomen hebbendc tot het

redrefTeren. van de quohieren van den zooe" ofte looc-'" pennink

alhier in 'sGravenhage, nevens Commiflarifrcn van haer Ed: Gr:

//. T>eeL Lll Mog:
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Mog: alleenlyk cenige gedeputeetden van de Magiflraet van den

Hage voornoemt bcroepcn en befcheydcn te vvclen , fonder dat de

voorlz drie Collegien daerinne m eeniger manieren waren erkcnt,

daer nogtans in alle voorgaende belbignes van gelyke natuure geko-

men aen dezelve Collegien met en nevens die van de Magiilraec

voorfz, als tezamen compoferende 't Lichaamvan de bewulte Socie-

teit ,
geadhibeeit waren geweeit ; deducerende daer benevens de

redenen van dezelve voorgaende pradyke , en vvaeromme de opge-

melde drie Collegien hadden geoordeelt, dat daerinne als nog bc-

hooren te werden gecontinueert : Waerop zynde gedelibcreert en

alvoorens gehoort 't bericht en advys van de Heeren Gecommit-
teerde Raeden ter requifitie van haer Ed; Groot Mog: op 't zelve

fubjeft gegeven, is goetgevonden en verltaen, dat over 't voorfz

redres Gecommitteerden van de voorfz Societeit ofte van de voorfz

Collegien en van de voorfz MagUlraet gezamenrlyk , en niet van

dezelve Magillraet alleenlyk, geadhibeert zullen werden; en dat

mitsdicn die van de vooriz Societeit zal werden geordonneert , ge-

lyk dezelve geordonneert word mits defen , eenige weynige ge-

committeerden uyt de haeren, en is 'tdoenlyk, niet meer dan twee
perfoonen ten fine voorlz uyttemaken. tdog by zoo verre dezelve
Commillie niet gevoegelyk op het getal van twee perloonen ge-

bragt zoude konnen werden , dat in zulken gevalle de opgemelde
Heeren Gecommitteerde Raden, uyt de haeren mede 7ullen depu-
teren over de voorgeroerde belbignes laeten preient zyn, zodanig

ofte gelyk aental van perfoonen, als by die van de voorfz Societeit

daer toe, in voegen als \ooren, zullen vvefen geeligeert. Zullende
voorts in alles precifelyk en punduelyk werden geobferveert de
Inlh'uftie voor de Gecommitteerden tot het voorfz redres by haer

Ed; Groot Mog: den negende Augufti leltleden gearreiteert.

Ende zal tot executie dezes de bovenilaende haer Edele Groot
I\Iog; Refolutie by Extrad Authentycq, zoo aen die van den ge-

melden Hoogen en die van den voorfz Provincialen Raede, mits-

gaders aen die van de voorfz Camere van Kekeninge van haer Ed:
Groot Mog. Domeinen, als mede aen Burgemeellers en Regeer-
ders van 'sGravenhage voornoemt by mifllve toegezonden werden,
omme hen lieden na den inhoude van dien precifelyk en punduelyk
te reguleren , ook voor zoo veel in haar is daar na doen reguleren

alien den geenen dien zulks eenigzints aengaen mach.

Onderftond

,

Accordeert met de voorfz Refolutie.

Was getekent,

HERBT. VAN BEAUMONT.
Geregiftreert in 't tiende Regifler van uitgaende en inkomende Brieven van

en aen den Hove/o/. s$. verfo enfol. 59. Ziet mede ten dezen opzigte de Re-
folutie van haar Ed: Groot Mog: van den 24. Mei 1715. waar by den Heeren
van de Societeit werd aenbevolen het formereH van een quohier van FamiJiegeld
over den Hage, 't geen by voorige Refolutie van den 19. April des gemelden
jaars was gedemandeert aan de Heeren haar Ed : Groot Mog ; Gecommitteerde
Raeden, voor zoo vee! deEdelen enSuppooften aenging, en aan de Magiilraat

van den Hage , voor zoo veel de Burgers en andere ingezetenen betrof.

L X X V I.
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L X X \^ I.

BeJang van de Magijlraat van den Hagc op een verzogt pm-

naal door den Procureur Generael tegens bet maken van

KeureUj waar by de Edelen en Suppooften zyn befwaaH .

Edele Mogende Hecren.

U EDELE Mog.MifTive van den iS.dc/.crneffenscopie van ze- 16^^.
kere RequeUe van den Procureur Generael van Holland uyt den
naem en van wegen de hooge Overigheyd en Graeffelykheyd van
den zelven Lande is ons gillcren geworden, tenderende dezelve

requefte, om van Uw Ed. Mog. te hebben Majidament, waar by
ons geinterdiceert zoude werdcn , allecn ofte anders als gczament-
lykofte met communicatie van den Hove te maken cenige Keuren,
difponerende zoo over de Edelen en Suppoolten van den zelven

Hove, als de burgeren en ingezetenen van den Hage, en vervol-

gens dezelve als op beyder naemen ofte heurluyder naem alleen te

publiceren, zonder in eenige Keuren ofte Publicatien van dien te

gebruyken of te infereren de claufule op approbatie van den Hove

,

voor zoo veel als de Edelen en iDuppooHen aengaet , ofte dierge-

lyke, breeder als in de voorfz requeite; En vermeldende de voorfz

MifTive, dat LJw Ed.- Mog: niet goedgevonden hebben daer op te

difponeren , fonder alvooren onfe redenen ter contrarie (indien
wy eenige zouden hebben) daer op te verflaen, die wy gehouden
zouden zyn met den eerlten na de receptie te refcriberen. Ter
obedientie van dien voegen wy Uw Ed : iMog : daerop voor refcrip-

tie, dat wy met Uw Ed. Mog. voor dezen gevveeftzyn in verfcheide

minnelykeconferentien, en ook UEd: Mog: hebben overgefchreven
onfe fincere, oprechte en gotde meyninge nopende hei maken en
publiceren van de voorfz Keuren in conformite van 't 2. en 3. artl:

van de frovifionele Ordre van de Ed. Gr. Mog: Heeren Staeten
van dezen Lande in dato den ^7. September xvjc. veertien. Ende
alzoo Uw Ed: Mog. daerinne niet en hebben bclieft te bewilligen,

en ons overzulks ook met Uw Ed. Mog: bekent is, dat volgens

hct 7. en 13. artlen van de voorfz Provilioneele Ordrc acn de op-
gemelde Ed. Gr. Mog. Heeren Staeten dien aengaende de kenniife

en difcretie was gerelerveert ; Welke niet tegenilaende alfoo den
Procureur Generael hen over de voorfz differenten, als voorcn, by
requelle aen Uw. Ed. Mog. heeft geaddreifeert , vcrzoekende van
Uw. Ed. Mog. te hebben het voorfz Mandament, en dat vervol-

gens Uw. Ed. Mog. zouden nemen kenniffe en judicatuure van de
voorf/, zaeke, zoo verzoeken wy met alle eerbiedigheyd , dat Uw
Ed. Mog. hen daer van gelieven te excuferen en zulks in 't verzoek
van den Procureur Generael nopende fyn verzogtc Mandament niet

te treden, maer de kennille en diipolitie van de zaeke in confor-

mite van de voorfz 7. en 13. artlen van de voorfz Prcvifionele Or-
dre te laeten aan haer Ed. Groot Mog: acn dew clke wy ook van
meeninge zyn nu in de acnflaendc \ ergaderinge de zaeke te Ijren-

gen, ons houdende onderemufl'chen vcrpljcht, om naer ons ver-

//. Deel. Lll z raogen
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niogen Uw Ed. Mog: toe te dragen al!e behoodyke en fchuldigc

refpeft tot onderlinge correfpondentie. liier mede
U EDELE MOG: HEEREN, bevelende in de protedie

dcs Alderhoogllen, den twimiglten November xvjc. vier en vyf-

tich. Blyven vvy

^ U Edele Mog; Onderdanige Dienaeren

,

den Schouc , Burgemeefteren , Schepe-

nen en Regeerders van 's Gravenhage.

Ende 't haerluyder beveic

,

Was getekent,

G. GRASWINKEL.

Geregiftreert in 't Thiende Regifler van Brieven aen en van den Hove fol.

167. en gedrukt agcer het Berigt van den Hove, Bylaage ll.l\.2.Jj)Co pag 243.

L X X V I r.

EXTRACT tiit de Kefohitien van de Heercn Staeten van

Holland en Weftvriefland, behelzende dat die van dan Hage

niet en zuUen advijeren op Suretedu Corps , dan voor hunnc

Burgeren en inwoondereUi in haar Ed. Gr. Mog: J^erga*

deringe genomen op.

Den 20. Jtdii 1657.

ZYNDE ter Vergaderinge gelefen twee diffinfte requeften, de

eene op den naem van Jaqnes Ferdinand > end'andere op dennaem
van IJaek Cafiben, alias Ferdinandiis de Br'itto aen haer Ed. Groot

Mog. gepreienteert , om te hebben brieven van Senret^ du Corps y

ofte continuatie van dezelve ; en gelet dat onaengezien de voorfz

perfoonen alhier in 's Gravenhage niet woonagtig xyn, egterophaer

iuyder verzoeken advis is gegeven by Burgemeefteren van 's Gra-

venhage voornoemt; Is naer voorgaende deliberatie goedgevonden

en verllaen , dat dezelve Burgemeefteren by aenlchryvinge van haer

Ed. Groot Mog. met demonftratie van raisnoegen over 't geene

voorfz is, zal werden geordonneert haer van zulcx voortaen te ont-

houden, en geene advifen op zodanigc verzoeken als boven te ge-

ven , dan zoo wanneer de Supplianten zyn burgeren ofte valte in-

woonderen van 's Gravenhage voornoemt.

LXX VIU.
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LXXVIII.

O C T R O O I nan die van den Hage hy haar Ed. Groot Mog.

verlccnt op t verhoogeny verleggen, verandcren en rcpa-

reren van de StraateUy f^^egen., Kaden j Ryoolen ,Gootcn y

enz. in den Hage»

DE STAETEN van HOLLAND en WESTVRIESLAND, 1664.
Doen te weeten: Alfoo ons vertoont is by den Schout, Burge-

meefteren, Schepenen en Regeerders van 'sGiavenhage, dat i'y

Supplianten ofte haerluyder Voorzaeten by hooger mcmorie Hei-

tog Aelbrecht van Eeyeren-, als Grave van Holland , {a') in April

duyfend drie hondert drie en tagtig vvaren gepriviligeert met den
Regter van den Hage te mogcn keuren itraeten, plaetcn en \ved-

den tot 's Haegs oirbaer en behoef, en mede in den jaeie vyt'tien

hondert zeftich by Koning Thilips als Grave van Holland by dc

Inltrudie als doen aen Burgemeelteren van den Hage gegcven , vva-

ren geauthorileert generalyk alle Keuren en Ordonnantien te maken

,

00k meede noopende de befchouvvinge van Straeten, Plaeten,Wa-

teren, Wegen en Kaeden, buyten en binnen den //^^^ ,daerop Itel-

lende aliulcke boetenen breuken , groot en kleyn alshenlicdengoed-

dunken foude , en als tot dien tyd toe by Schout en Schepenen van

""sGravenhage gedaen was gewecll ; Welke voorlz. Privilegien ook
waren geconfirmeert by'ttvveede Articule van oni'e Provilionele Or-

dre van date den ^7. Septemb. 16 14, geftelt op ecnige difterenten

tufTchen die van onfen Hove en de Magiltraat van 'sGravenhage.

Dat de Supplianten in kragte van de voorlz, Privilegien van tyd tot

tyd binnen en buyten den Hage hadden gekeurt en befchouwt, on-

der andcren dc Straeten, Kaden, Wateren en Wegen, en daerop

geftelt zodanige ordre als zyluyden hadden gcoordeelt ten dienfte,

welvaert en policie van den Hage te behooren. Dog hadden de

Supplianten tot haer leedwefen ondervonden, dat nu eenigen tyd

herwaeris verfcheyde Straeten, Wegen, Kaden ,Gooten en Ryoo-
len binnen den Hage waren bedurven , ongemaekt en ongereparecrt

gclaeten, en ook zommige verhoogt, verlaegt, beltraet, gcltelt en

onderhouden na de phantagie van de opbouvvers, eygenaers ofte

huurders en bewoonders van de huyfen en erven, v^'aar^oor die rc-

fpedive Straeten, Wegen, Kaden, Gooten en Ryoolen gclcgen

zyn, waar door gebeurde, dat verfcheyde Straeten en kaden onge-

reparecrt waren blyven leggen, en fommigc hooger en fommigelae-

gcr Avaren geleyt, als nac behooren, en met die onordentlykheyt,

dat by avond tn ontydengroote fwaerigheden daerdoorte verwag-

ten ftonden, waerover tot difreputatieende verwytvan de Supplian-

ten by vcele ingezetenen, zelfs mede by verfcheyde Leden vanonfe

Vergaderinge en veele notabele Perfoonen menigmaclcn was ge-

klaegt, werdende ook daer beneftcns de ftraeten dagelycx door het

conti-

(rt) Dit Privilcgie is van dea 20. April 1383. 'U'aarvan wy geen affclirifc

hebben konnen magtig werden.

Lll I
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continueel rydcn van de Karoflen, Koeifen en Wagens t'cenemael

bedufven en ontramponeert, zulx zeer groote koilen tot onderhout

van dczclve gerequircert waren. Dat men verlcheyde plaetfen,

w^gcn, en wateringen binncn den Hage nootzackelyk dienden be-

llraet, bekleet, gerepareert en op eenen eg.Jen voet en hoogte ge-

bragc, ten eynde alomme een goede, exacte en pertinente ordre

wcrde ondcrhouden op de Straeten, Wegen en Kaden tot cierlyk-

heyt van den Hage, commoditeit van de ingezetenen en die dezel-

ve frcqnenteren, enom voor tekomenveele ongelukken endelwae-
righeden , die by taute van dien te vrefen fouden wefen. Dat de
Suppliantenomme de vooii/ redencn geduurig bezig waren gew eelt,

omme devoorfz dilbrdres, abuylen en manqucmenten te remedie-
len, en daer toe behoorlyke Keuren te maken en Relblutien tene-

men en die te executcren en docn onderhouden, en egter daerinne

waren wederhouden, doordien veele van de voorfz ingezetenen en
inwoonders van den Hagey eygenaers, bevvoonders en bruykers

van de voorfz huyfen en erven, onder pretext van dat zyluyden
de Refolutien, Keuren en Ordonnantien van de Magiitraet van
V Gravenhage niet en zouden zyn fubje(J^ in 't geene voortz is , voor-
gaven tegen zodanige Keuren, Ordonnantien en Refolutien haer te

zuUen oppoferen , en voorzien met eenige provifien van Jultitie van
Jnterdietien Poenael ofte anders, waerdoor de Suppliantcn zouden
werden geengageert in diverfe Koltelyke proceflen* tot toiale rui-

ne en bederf van de Trefaurie en Middelen van den Hage. Omme
alle 't welke te verhoeden , zoo vonden haer de Supplianten ampts-

halven genootzaekt haer te addrefceren aen ons, verioekende oot-

moedelyk en in alle onderdanigheyt, dat hct ons geliefde ten eynde
voorfz te contirmeren ( voor zoo veel des noods zyn mogte j die

voorfz Privilegien van de Supplianten en die te amplieren. Voor
eerlt , dat de Supplianten zouden zyn geauthoriieert , omme met
haere Keuren , Ordonnantien en Refolutien de llraeten van den
Hage te doen verhoogen, verleggen, veranderen en repareren zoo
als de Supplianten tot 'sHaegs oirbacr zouden vinden te behooren,

ailes voor de eertle reyfe alleen tot koilen en lalle van de eygenaers

van de huyfen en erven , waervoor de voorlz Itraeten gelegen zyn ,

ofte nog zullen werd£n gelegt, en zulks mede om te mogen ver-

bieden op zekere peyne, dat niemant eenige huyfen ofte plaetingen

van nieuws zal mogen bouwen, lleeken ofte fetten, ofte de oude
(de Siraete raekende) vernieuwen, zonder daerover te haelen de
gefvvooren Royers by de Supplianten daertoe geftclt ofte nog te rtel-

len. Item om te mogen ordonneren het beitraeten en bekaden van
alle plaetfen in en omme den Hage, die zy zullen bevinden en oor-

deelen zulks in goede Policie te vereyfchcn, en de kaden, die ver-

vallen, en ontramponeert zyn, te mogen doen repareren ; mede de
ftraeten , die in 't geheel opgenomen en w ederom hcrleyt dienen te

werden, te doen opnemen en te herleggen, alles tot koilen en laiie

van de eygenaers van de huyfen , erven en grondcn , waervoor de
itraeten, wegen en waterloopen gelegen zyn; mitsgaders mede tot

koften en lallen als vooren, alomme in den Hage te doen leggen
Ryoolen en Gooten, daer de Supplianten zulks nodig zullen agten,

en daer dezelve vervallen zyn , te doen herleggen en repareren na

be-
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behoorerii ende dat omme te vinden de lalten vn* de reparatien,

het lioppen en onderhouden van de Scraeten, tot nog toe toikollcn

van dc ingezetcnen hebbende gellaen, en by de Supplianten in 't

toekomende alle tot "sHaegs koitcn te doen (uytgezondcit alleenlyk

de Straeten bydeRaeden en Meeiters van deRekeningen over onfe

Domeynen gemaekt en onderhouden werdende) de Supplianten

zullen vermogen op iedervoet van debreedte vande huyfen, Itaen-

de in de breedite Ih-aeten , en die meclt bereden vverden , mitsga-

ders op de huyfen, llacnde op eenige iiurgvvallen ofte geen huyien
over haer hebbende, te ftellen en heffen jacrlycx van de eygcaaers
ofte huurders ( behoudens haer regres tcgens de eygcnaers ) tot on-
derhoud en rcparatie van de ih^aeten, een halve liuyver, en op de
huyfen flaende in naeuwe Itraeten, op ieder voet drie duyten ofte

een oortje, na dat dezelve huyfen breed ofte dc Ihaeccn minder
bereden werden, allcs ter arbitragie en difcretie van dc Supplian-

ten, en by weygeringe van betalinge , dat dezelve eygenacrs ofte

huurders van dien , 't zy wie en van wat condide die zouden mo-
gen zyn, niemand uitgezondtrt , daer vooren paratelyk zullen mo-
gen werden gecxecuteert , fonder dat daerjegens, nog ook tegens

de executien van eenige Keuren , Ordonnantien en Refolutien van
de Supplianten aengaende alle 't gunt voorfz is, met den gevolgeen
aenkleve van dien, alreede gemaei^t en nog te maken, eenige op-
pofitie zal werden geleden , ofte eenige provifie van Jurtitic , 't zy
van Surcheantien , Interdidtien pocnael ofte andere verhindernilVen

zullen mogen werden verleent ofte in 't werk geitelt, als conceine-
rende alle 't geene voorfz was, puur en cygentiyk de f'olicie en 't

welvaeren van den Hage. SOU IS 'T , dat wy de faeke en 't ver-

zoek voorfz overgemerKt hebbende en genegen welende ter bede
van de Supplianten , uyt onfe reclite weienfchap , Souvcraine magt
en auflhoriteyt, confirmerende voor zoo veel des nood zyn mogte,
de voorgeroerde Privilegien den Supplianten van Waxio^ Aelbrecht
vajt Beyeren en i- oning Tb'tlips fuccelFivelyk vergunt, de voorfey-

dc Supplianten daerenboven geauthorileert en geodroyeert hcb-
ben, audorileren en odroyeren dezehe mits dezcn, ten eynde
zyluyden met haer te maeken Keuren, Ordonnantien en lleib-

lutien de Straeten van den Hage zullen rnogen docn vrhoogen,
verleggen , \eranderen en repareren , zoo als zy tot 'sHaegbs
meeiten oirbaer zullen vinden te behooren, alles voor de ecjiie

reyie alleen tot kolten en lalle van de eygcnaers van de huy-
fen en erven, waervoor de voorfz Straeten gclegen zyn ofte na-

maels gelegt zullen werden. Ende dat zyluyden dien volgende
mede zullen mogen verbieden op zekere peync dacrover te Itatue-

ren , dat niemand eenige huyfen ofce plactingen van nieuw s fal mo-
gen bouwen, lleeken ofte fetten, oite de oude (de Straeten rae-

kende ) vernieuwen, zonder daerover alvoorens te haclen dc ge-

fwooren Royers by dc Supplianten daer toe geitelt ofte nog te Itel-

len. Dat dezelve Supplianten mcde zullen mogen ordonneren het

beltraeten en bekaden van alle plactfen in en omme den Hage-, die

fy fuUen bevinden en oordcclen zulks in goede policie tc verey-
fchen ; en de kaden die vervalen en ontramponeert zyn, mogen
doen repareren ; als mede de Straeten , die in 't gehccl opgenomen

en
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en wederom hefleyt dienen te werden , doen opnemen en herleg-

gen, alles tot koilen en lafte van de eygenaers van de hu^fen, er-

ven en grondcn, vvaer voor de Itraeten, wegen en waterloopen ge-

legen zyn ; mitsgaders mede tot kojte en lalle als voorcn, alomme
in den Plage doen leggen Ryoolen en Gootcn, daer de Supplianten

zulks nodig agten fullen, en daer dezelve veivallen zyn, doen her-

]eggen en rcpareren na behooren. Authorifcrende en odroyerende
dezelve Supplianten vvyders omme te \inden de lallen van repara-

tien, het Itoppcn en onderhouden van de Stracten , tot nog tee ge-

Itaen hebbende tot koften van de ingezetcnen, en die voor het toe-

komende alle gedaen zullen moeten werden tot koften van den Ha-
ge C uytgezondert alleenlyk de Straeten , die by de Raeden en
Meellers van de Rekeningen over onfen Domeyncn werden onder-

houden} dat fyluyden zullen vermogen te ftellen^ hejfen en doen ont-

fangen , tot onderhoud en reparatie van de Straeten op elken voet van
de breedte van de hmfen , Jlaende in de breedjfe Straeten en die mecfi

bereden werden •> mitsgaders op de hmfen-, Jlaende op eenige Btirgwal-

len ofte geene buyfen over bacr hebbende., tot lafte van de eygenaers

ofte huitrders , ( behoudens dezelve haer regres regeqs de eyge-
naers,) eenen halven Jluyver ; en op de huyfen jlaende innaeuwerjlrae-
ten-, op elken voet drie deuyten ofeen oortgen, na dat dezelve buyfen
breed zyn ofte de Straeten minder bereden werden ; alles tot arhitratie

en difcretie van de Supplianten; en dat zyluyden by weygeringe
van betalinge, dezelve eygenaers ofte huurders van de voorfeyde
huyfen, 't zy wie en van wat llaet of conditie die zoude mogenwe-
fen, niemant uytgezondert, daer over paratelyk zullen mogendoen
executeren. Wei exprefTelyk begeerende dat daertegens , gelyk
mede tegens de executien van eenige Keuren , Ordonnantien en
Kefolutien van de Supplianten aengaende alle 't geene voorfz is,

met den gevolge en aenkleve van dien, ahede gemaekt en nog te

maken, geenerley oppofitie zal werden gedaen ofte geleden , nog
eenige provifien van JuiHtie, 't zy van Surcheantien, Intrediftien

p(£nael ofte andere verhindernilfen verleent ofte in 't werk geltelt

zullen mogen worden. Ende ten eynde de Supplianten defe onfe
Authorifatie en Oftroye mogen genieten als na behooren , lallen en
ordonneren wy alien en eenen yegelyken die defen aengaen fal mo-
gen, hen hierna te reguleren. Gegeven in den Hage onder onfen
grooten Zegele hier aen doen hangen den i8. Maert in 't jaer ens
Heeren en Zaligraakers duyfent feshondert vier en feitig.

Was geparapheert,

JOHAN DE WIT. Vt.

Onderflont , Ter Ordonnantie van de Staeten.

engetekent,

HERBT. VAN BEAUMONT.
Gedrukt by de Erfgenaamen van wylen HiJkbmnt Jacobz van JVouv:. ao. i66^.

in quarto.

LXXIX.
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L X X I X.

CONVENTIE tu/fchen der Graeffelykhcids Rekcnkamcr

en die van den Hage , noopende de heheeringe der

Straaten.

AENGEZIEN het de Heeren Staeten van Holland en Weft- 1671.

vrieflandheeftgelieftbytwee diltinfteOftroyen,heteen in dato den
agtienden Maert des jaers 1664. ende hot anderindato denzeftien-

den {a) Julii 1668. de Ileeren Raeden en Meefters van de Reke-
ninge der Domeinen van de Heeren Staeten van Holland en Welt-
vriefland, ende de Heeren Schout, Burgemeefteren , Schepenen
en Regeerders van 'sGravenhage refpeftivelyk te aiithoriferen ende
te qualificeren tot het doen maeken ende reparercn van de Itrae-

ten, zoo onder het diihirt van haer Edele Groot Mog. voornocm-
de Domeynen, als onder "sGravenhage voornoemt gelegen, op den
voet ende conditien in de voorgemelde Oftroyen vcrder geexpref-

feert ; SOO IS'T, dat de Heeren Raeden en Meefters van de
Rekeninge voornoemt , om wech te nemen en voor te komen alle

verfchillen en moeyelykheden , die over ende ter zaeke van de
voorlz Straet-vverken zouden konnen ontftaen, naer voorgaende
communicatic en confercntie, door Mr. JVillem 'van Nieupoort dien
aengaende gehouden met vvel gemelde Heeren Burgemeefteren ,

hebben goedgevonden en veritaen , gelyk dezelve gocdvinden en
verltaen mits defen , dat alle de Straeten , gelegen in het navol-

gende diftrift , zuUen vverden gehouden ende bezorgt by ende we-
gen de Heeren Raden ende Meellers van de Rekeningen voor-

noemt.

Te weten, alle de Straeten ende Straetjes gelegen ten noorden
ende ooften van de Beek, beginncndc van de Zuydpoorte van den
Hove (daer onder begrepen het Buyten-hof ende de Plaets,) tot

,aen de Heuljlract toe in het Noorden, laetende de noordelyke
helft van de voornoemde Hettljlraete onder den Hage voornoemt.
Den Kneuterdyk met de Hooge NietriSjfiraet en het Hertogftraetje.

De Straet ten vveften dc Kloofter-kerk tot aen de Poort van het

Klooiter ten noorden.
Voorts alle de Straeten en Straetjes gelegen bezuydcn den 'Den-

ncwcgt weli.e Dennev/eg of agterllraet van het Voorhout onder
den Hage werd gelaeten , beginnende in het weflcn van de Poort

geltelt by het iiuys van den Uecre van Con-iXcrven tot aen het brug-

getje van de Maliebaen inclufive in het Ooften.

Dat de Ib-aet langs de graft bezuyden het voornoemde bruggetje

by dc Maliehaen , genaemt de Santjloot , tot aan het nieuvv Voorhout,

met de Straetjes bezuyden den voornocmdcn Dcnnevvcg nae hot

Voorhout, blyven zal aen de bczorginge van dc Heeren Raeden en

Meeilers van de Keiveningcn over haer Ed. Groot Mog. Domeynen.
Van

(rt) Dit Oftrooi van den zeflicnden Julii iC68. is in het Rcgiftcr (zoo \vy

onderregt werden ) nict tc vindcn, en hebben mirsdicn daarvan gcen afTchril't

kpnnen opleveren.

//. T)eel Mmm
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Van gelyken de Vyverbcrg van de 'Plaets af oolhvaerls aen voor-

by den Doele tot aen de Princelie-gragt , ook dezelve gragt tot aen

de Stcrling-Jiraet y gelcgen aen de zuydzyde van hct buys van den

Heere van de Leek.

Wyders de Straet aen de Weft -en Noordzyde van het nieuwe,

of'te Ooit-pleyn tot het Doclilraetje incluys, en de Straet leggende

aen de Oollzyde van de Vyver van het Hof, laetende alle de ver-

dere plaetl'en, ftraeten, ftegen en ^\egen ter bezorginge van de
Heeren Schout , Burgemeefteren , Schepenen en Regeerders van
'sGravenhage voornoemt, agtervolgende het voorgeroerde Odroy
van haer Ed. Groot Mogende.
AUes by provifie en zonder praejudicie van yedersregt, jurif-

didlie cnde geregtigheid ; en zyn twee aleens luydende by denGrif-
fier dezer Kamere ende wegens Burgemeefteren voornoemt onder-

teykent , huyden den agtienden Junii leftien hondert een en ze-

ventig.

En was getekent

,

C BUYS, en J. V. HOUVEN.

Gedrukt agter het Berigt van den Hove, Bykage R. i. loco pag. 200.

L X X X.

jldvis van *f Hof op de preferentie van verloope renten in

den Hage.

Edele Groot Mogende Heeren.

1671. ON S is ter hand geftelt de Requefte aen U Edele Groot Mog,
geprefenteert by ofte van wegen Schout , Burgemeefteren , Sche-
penen en Regeerders van 'sGravenhage, waerby zy verzoeken au-
thorifatie, om by PubUcatie en affixie van biljetten een yeder te

mogen waerfchouwen , die eenige fchuld ofte waerborge-brieven
hceft, dacr vooren eenige vafte goederen onder den Hage en de
Jurifdiftie van dien gelegen, zyn verbonden, dat zy den zelven
binnen zekeren tyd van twee, drie, of meer jaeren, daertoe tel-

kens by continuatie en nieuwe pubhcatie te prsfigeren, zullen heb-
ben te brengen ter Secretarye der voorfz Stede, omme dezelve be-
laftingen ofte waerborgen aldaer buyten koften van de houders der-
zelve brieven in de Quohieren ten voorfz fine alreede geconcipieert
en opgeltelt , nevens ieder belafte partye te werden aengetekent op
peyne, dat die geene die van des te doen zoiide blyven ingebreke,
den \ooxiz tyd overftreken zynde, zoude zyn vcrvallen van het
regt hem uyt kragte van de voorfz brieven competerende , en daer
van aen de Verthoonders te verleenen Oftroy /;/ communi format
en daertoe te prefigeren zodanigen tyd van jaaren , als U Edele
Groot Mog. na haere hooge wysheyt bevinden zullen te behooren.

Ende
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Knde dan nog, dat U Edele Groot Mog. zekere Keuren (die

zy over meer dan hondert jaeren hcbben gemaekt; ) diderende,

dat niemant met een'tge -vcrloopene renten of interejfen zoiide zyn
^eprefereert verder als een jaer , gelyk blykt by Extrad authen-

ncq daer aennex, en die nu 't zedert eenige jaeren in difobfer-

Yantie is geraekt , in her voorfz te verleenen Odroy , als die-

nende tot een en het zelve cogmerk , mede zouden gelieven te

approberen, ofte immers hen Verthoonders na hec exempel van
meeil alle de Steden , mitsgaders verfcheyde Dorpen alliier in

HoHand te verleenen Oftroy , dat niemand met meer als drie

jaeren verloopene interefTen zal wefcn geprefereert. Ende na
dat \vy volgens het goedvinden van U Edele Groot Mog. den in-

houden van de voorfz Requelte , als mede hec voorfz Extradt
geexamineert en alles rypclyk hebben overvvogen , zoo zouden
vvy noopende het eerfte point van advyfe zyn , dat U Edele
Groot Mog. de Verthoonders haer verzoek tot het doen van de
voorfz Waerfchouwinge by Publicatie en affixie wel zouden mo-
gen accorderen op peyne , als mede in de voorfz Requelte, en
daertoe te praefigeren den tyd van vier jaeren , ende dat daer-

van alle half jaeren nieuwe publicatie en affixie zoude werden
gedaen ;

ja zoude zelfs niet ondienftig oordeclen , dat het zelve

in alle Steden en Dorpen van Holland generalyk alfoo wierde gedaen.
Ende wat belangt het tweede point , zoude de voorfz Keure van

den Hage als al te precys zynde , en die daaromme ook voor zeker

in difoblbrvantie is geraakt, aen een zyde ftellen, en aen de Ver-
thoonders toeflaan na het exempel van andere Steden en verfchey-

de Dorpen in Holland, dat niemand voorcaen meer, na dat daer-

van alvoorens behoorlyke publicatie en affixie fal wefen gedaen , als

met drie jaaren verloopene interefl'en zal zyn geprefereert , het jaer

dat de crediteur zynen debiteur in regten heeft betrokken , daerinne

niet begrepen. Ons niettemin refererende tot de hooge wysheyt
en difcretie van U Edele Groot Mog. . Hiermede.

Edele Groot Mogende Heeren.

Bidden wy God Almagtig U Edele Groot Mog. in een langduu-

rige voorfpoedige regeeringe te willen conferveren. Gefchreven
in den Hage den twintigften Julii zeftien hondert een en zeventig.

Onderftond

,

Uw Ed. Groot Mog ganfch dienflwillige

,

De Prefident en Raden over Holland,

Zeeland en Vriefland.

Geextraheert uit het twaalfde Regifler van Brieven aan en van den Hove
/«/. 249. verfo.

11. Deel. Mmm z LXXXI.
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LXXXI.

OCTROOI voor de Rekenkamer, omme tot het fchocni

houden dcr Jlraaten in den Hagc
, ftaande tot bczorging&

van dczelve Kamevy het f^uilnis-en ajch-geld^ over de

huizen aan dezclvc Jiaandc , met eenige Jluivers te ver-

hoogen

1^83. DE STAETEN van HOLLAND en WESTVRIESLAND,
doen te weten ; Alzoo ons vertoont is by de Raeden en Meefters

van de Rekeningen over onfe Domeinen , hoe dat op het vertoog

en verzoek by Schout, Burgemeelteren en Regeerders van 'sGra-

venhage aen ons gedaen, beroerende zekeren ophef tot het weg-

halen van de Vuilnis en Afch uyt de huyfen , en voorts tot het

fchoonmaken en fchoonhouden van de Stiaeten en Rioolen alhier in

den Hage voor dat gedeelte en 't Quartier, 't gunt onder haerluy-

der direftie en bewint was ftaerde, welke alzoo zeer vuyl, beflikt

en modderig waren, wierd vertrouwt, dat wy henluyden meteenig

Oftrooi tot lalle van de voorfz huyfen ten dienfle van het gemeen
wel zouden mogen komen te begunltigen. Ende alzoo de Straaten

en Rioolen onder de opzigte en ter bezorginge van onfe Camere tot

kite van onfe Domeynen llaende, niet minder vuyl, beflikt en on-

reyn wierdenbevonden, zoo haddendie van de Camere voornoemt

al over een geruymen tyt haere gedagten mede laeten gaen, omme
een middel uyt te vinden buyten belailinge van onfe Domeynen

,

hoe de voorfz Ih-aeten en rioolen belt fchoon gemaekt en fchoon

gehouden zouden kunnen werden ; Hebbende dan onderzogt

wat de huyfen van de Quartieren onder onfe Domeinen ge-

hoorig, jegenwoordig jaarlyks voor het weghaelen van haer Vuyl-

nis en Afch waren gevende, bevonden zy, dat by aldien dezelve

huyfen ofte immers de voornaemlle van dien met zes tot twaeJf

ltuy\ers naer gelegentheid van ieder wierdenverhoogt, boven 'tgunt

zy jegenwoordig gaven, men daer meede de voorfz itraaten en
rioolen zoude konnen fchoon maken en fchoon houden ; Weshalven
zy het van haer pligt gcagt hadden, haer dezen aengaende aen ons

te addren'ceren; gedienltelyken in bedenken gevende, of wy niet

zouden konnen goedvinden haer hier toe te authoriferen ende oc-

troycren ; ZOO I S'T, dat wy de zaeke en 't verzoek voorfz over-

gcmerkt hebbende, de Raden en Meclters van de Rekeninge over
onfe Domeinen voorn. geconfentecrt, geaccordeert en geodtroyeert

hebben , confenteeren , accordeeren , ende odtroyecren dezelve

, mits dezen, omme tot het fchoonhouden en reynigen van de Itrae-

tcn en rioolen, ftaende tot bezorginge van de Raden en Meclters

van onfe Rekeninge voorn. , over dc huyfen ofre immers de voor-

naamlle van dicn van zes tot twaelf lluyvers nacrgeleegentheyd van
ieder, boven 't gunt zy jegenwoordig voor het weghaelen van haer

Afch en vuylnis betalen , te mogen verhoogen. Ende ten eynde &:c.

Den XXV. Eebruarii feltienhondert drie en tagtig.

Gcextraheert uit het Rcgifter der Privilcgicn , Odtroycn cnz. van haer Ed.

Grooc Mog:
lxxxit.
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LXXXII.

O C T R O O I ami de Magijlraat van den Hage noopende het

fchoonhouden en reynigen der Straaten en TJ^ateren bimien

den Hage en het dijlritl van dien ; ah mede het Jlellen van

een jaarlykzenpenning op ilder huis^ tot verval der onkof-

ten daar toe vereijcht.

De STAETEN van HOLLAND en WESTVRIESLAND, i^g,
Doen te weten; Alzoo ons verthoont is by Schout, Burgemeefte-
renen Schepenen van 's Gravenhage , dat fy Supplianten ofte

haerlieder Voorzaeten, by hooger memorie Heitoge Adbrecht
van Beycren, als Grave van Holland, in April dertien hondert drie

en tagtig m aren geprivilegeert geworden , omme metien Rechter
van den Hage te mogen keuren de Straeten en vvedden tot 's Haegs
oirbaer en behouf , ende mede in den jaere vyftien hondert feffig

by de Inllruftie by Prince Hillem , als Stadhouder van wegcn den
Coninck ^Philips, doenmaels Grave van denLande, aen Burgemee-
lleren gegeven , waren geauthorifeert geworden, omme generalyk

alle Keuren ende Ordonnantien te maeken , ook meede nopende de
befchouwinge van de Straecen, Plaeten, Wateren, Wegen, Kae-
den, buyten en binnen den Hage, daerop Itellende alfulke boetenen
breucken, grootende kleyn, als henluydengoetdunken foude; wel-
ke voorfz Privilegien nog \varen geconfirmeert , zoo by 't tweede
Articulvan de Provifionele Ordre van ons, van dato den zeven en
twintiglten September feilienhonderd veertien , als by 't Odroy by
ons op 't verhoogen, verleggen, veranderen ende repareren vande
Straeten, Kaden, Rioolen, Gooten, &c. in den Ilage aan de
Magiilraet in den jaere feftienhondert vier en fcftig verleent; Dat
de Supplianten in kragte van de voorfz Privilegien, van tyd tot tyd
binnen den Hage en het Diflrift van dien altyd hadden gekeurt en-

de befchouwt, onder anderen de Straeten, Kaden, "VC'ateren ende
Wegen, ende inzonderheid alle devoiren aangewenc, dat goede or-

dre ontrent het reynigen van dezelve Straeten, Wateren ende We-
gen zouden mogen werden geltelt ; audhoriferende de refpedive
Buurten , omme lu^^den aen te ftellen , die de Vuylnis en flyck van
de meergemelde Straeten opzekere dagen inde weeke zouden moe-
ten weg haelen , ende de Wateren diepen en fchoon houden. Dog
dat de Supplianten tot haer leetwefen ondervonden , dat de voorfz

Straeten zodanig met llyck en vuylnis continuelyk waren bezet, dat

niet anders als met groote incommoditeyt zoo van karoilen als luy-

den te voet konden werden gebruykt, en de wateren doorgaansfoo

-ftinckende, dat onverdraeglyk was. Dat omme zulks voor te ko-
men, de Supplianten geduurig bezig waren gevveelt omme bcquae-

me middelen uyttevinden , ten eyndc de voorjz llraeten van de vuyl-

nis enflyk gefuyvert ende doorgaans met en neffcnsde wateren, zoo
veelmogelyk,reyngehouden mochten werden, daertoe zy meynden
een bequaem expedient te hcbben bedacht, door het aenltellen van

cen perfoon ofte perfoncn, die immcdiatelyk van haerlieden zouden
Mmtn 3 moc-
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moeten dependeren, ende op zekere te maken Keuren en Ordon-
nantien (vvaer naer hy ofte zylieden xig llriftelyk zouden moeten
reguleren ende tot obfervantie van devvelke hy ofte zylieden Icher-

pelyk zouden werden gehouden) het voorlz reynigen en fchoonhou-

den zouden werden aanbelteet, Doch aangezien , tot verval van

de onkoften van dien ( (iie echter niet ofte zeer weynig hooger zou-

den komen te beloopen als de eygenaars ofte bruykers van de huy-

fen jegenwoordich aen de Dt.kenen en Hooftluyden van de opge-

mehe Buurten waren gevende ) veele van dezelve eygenaers , be-

woonders ofte bruykers van de huyien , onder pre6text dat de Keu-
ren en Ordonnantien van de Magiftraet van den llage niet fubjecl

zouden zyn in den taux op de voorfz huyfen by de Supplianten te

Itellen, mogelyk niet zouden willen contribueren en haer jegenszo-

danige Keuren, Ordonnantien en Refolutien van de Magillraet op-

poferen en voorzien met eenige Provifien \an Juftitie, van Interdic-

tien Poenael ofte andere, waer door de Supplianten zouden werden
geengageert indiverle koflelyke procelTen, tot totale ruineende be-

derf van de Theiaurie en Middelen van den Hage.- Soo waren de
Supplianten daer over voor zoo veel de Edelen ende Suppooften
was concernerende met de Heeren Prefident en de Raden van den
Hove in conferentie getreden, ende met de gemelte Heeren gere-
folveert, dat ly Supplianten tot voortzettinge van zodanigen dien-

llig en noodzakelyk werk haer zouden addrefTeren aen ons , gelyk
zyliedtn waren doende by dezen. \ erzoekende in alle onderdanig-
heid , dat het onfe goede geliefte mochtezyn, ten eynde voorli

fvoor foo veel des noods mochte zyn,^ te confirmeren de voorfz

Privilegien en Odroyeren v n de Supplianten , ende die zelvedaer
mede teamplieren, dat de Supplianten methaere te maeken Keuren
en Ordonnantien op het reynigen en fchoonhouden van de flraeten

en wateren, in alle Ibaeten en op alle gronden binnen den Page en
den diftridfe van dien by den Hage voorfz werdende onderhouden »

zouden mogen voortgaan , ende tot verval van de koften daertoe
gerequireert, op teder huis te llellen zodanigen penning jaerlycx,

als naer redelykheyt en billykheyt ter arbitragie ende difcretie van
de Supplianten bevonden zoude werden te behooren,des de voorfz.

taxatie ten uyterlte en voor de hooglle getauxeerdens niet hooger
komende te monteren , als vyf of fes lluyvers in 't jaer, boven het

geene jegenvvoordig by de meergemeJde eygenaers ofte bruykers
aen den Deken en Hooftluyden van de voorfz Buurten wierd be-

taelt, ende by weygeringe van betalinge, dat dezelve eygenaers of-

te huurders van dien , 't zy wie ofte van wat conditie die zouden
mogen zyn, niemant uytgezondert, daer vooren paratelyk zouden
mogen werden geexecuteert, zonder dat daer tegens, riochte cok
tegens de executie van eenige Keuren, Ordonnantien en Refolu-
tien van de Supplianten aengaende het geene voorfz was, met den
gevolge en aenkleven van dien , alreede gemaekt otte noch te mae-
ken, eenige oppofitie zoude werden geledcn ofte eenige Provifie

van Juftitie, 't zy van Surcheantien , Interdidien Poenael ofte an-
*dere verhinderniiren zouden mogen werden verleent ofte in 't werk
gellelt, als concernerende het geene voorfz was, puyr ende eygenr-
lyk de Policie van den Hage, ende met een falutair oogmerk, toi

def-
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defzelfs nodige ivclvneit ftreckcnde; SOO IS 'T, dat v,y de

zaeke en het verzoek vooriz overgemerkt hebbendc ende gcnegen

wefende ter bede van de Supplianten, uyt onfe rechte wetenl'chap,

Souvereyne magtenauftoriteyt, denSupplianten geconfenteert,'ge-

accordeert en geoftroyeert hebben, confenteren, accorderen en
oftroyeren dezelve mitsdefen, omme met haeiiieder temaekenKeu-
ren ende Ordonnantien op het reynigen en fchoonhouden van de
Straeten en Wateren, in alle Stracten ende op alle gronden binnen

den Hage ende den dillrifte van dien, by den voornoemden Hage
onderhouden werdende , te mogen voortgaen , ende tot ver\ al van de
koilen daer toe gerequireert, op yder buys te mogen flellen zoda-
nige penningen jaerlycx als naer redelykheyd en billykheyd bevon-
den zal werden te behooren; des dat de voorfz tauxatie ten uyter-

fte ende voor de hoogft getauxeerdensniet hooger zullen mogen ko-
men te monteren als tot vyf of zes Ituyvers in het jaer , bovcn het
geene jegenwoordig by de eygenaers of bruykers aen den Deeken
en Hooftluyden van yder Buurte werd betaelt, ende voorts omme
by weygednge van betalinge, dezelve eygenaers ofte huurders van
dien, het zy wie ofte van wat conditie die zouden mogen zyn,
niemant uytgezondert, daer vooren paratelyk te mogen doen exe-
cuteren , zonder dat daertegens , nochte ook tegens de executie van
eenige Kem-en, Ordonnantien en Refolutien van haer Supph'anten
aengaende het geene voorfz is, met den gevolge ende aenkleve van
dien, ah-ede gemaekt ofte noch te maekcn, eenige oppofitie zal

worden geleden ofte Provifie van Jurtitie, het zy van furcheantien,

Intrediftien Poenael , ofte andere verhinderniiren zullen mogen wer-
den verleent ofte in 't werk geitelt; Ende ten eynde de Supplianten
defen onlen Confente en Oftroye mogen genieten als naer behoo-
ren , lailen wy alien en eenen ygelyken dien defe aengaen mach

,

haer daernae te reguleren. Gedaen in den Hage onder onfen groo-
ten Zegele hier aen doen hangen den z6. Februarii in 't jaer ons
Heeren en Zaligmakers duyfent zes hondert drie en tachtich.

Was getekent

CASPAR FAGEL,

op de pleyke ftont,

Ter Ordonnantie van de Staeten,

en was ondertekent

,

SIMON VAN BEAUMONT.

Geextraheert uyt het Regifler van Oftroyen, enz. van haer Ed. Groot
Mog.

LXXXIII.
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L X X X 1 1 1.

OCTROOI voor de Kamer van Rckcninge, en dc Magi-

ftraat van den Hage, tot hct maakcn van den Straativeg

van den Hage tot Scheveninge toe, met een Keglcment van

de gabellen op den zelven.

[663. De STAETEN VAN HOLLAND en WESTVRIES-
LAND, doen te weetcn , dat wy op 't verzoek aen ons gedaen

by Cornells M'tchielfz Soetens -, Penningmeeiter van Delfland, om
te hebben Oftroy tot het maeken van cen Straet , tuffchen den
Hage ende Scheveningen , gefien hebbende de coniideratien ende
ad vis van de Raden en Meelters van de Rekeningen over onfe

Domeinen, ende in agtinge nemende, dat wel het maeken van de

voorfz Straet zoude konnen dienen tot merkelyke commoditeit
van alle die geene die den vveg tuflchen den Hage en Scheveninge

voorfz paflercn ; dat ook daar door het vermaek ende de albereyts

gerenomeerdc luiiter van de Plaetze, daer wy onfe ordinaris Ver-
gadering houdcn, niet weinig zoude werden vermeerdert, maerdat
de voodz Straet, met 't geene daer aen dependecrt, niet we! zoude
konnen werden onderhouden , nogte ook de verzogte gabellen

geexecuteert , zonder alTiltentie en oeff'eninge van de publicque

magt en auftoriteit, hoedanigen magt en aucloriteit aen geene par-

ticulieren kan ofte behoort gedefereert te werden ; Ende daer be-

nevens geconfidereert , dat by Schout, Burgemeelleren en Regeer-
ders van 's Gravenhage in onfe naeme [aldaer werd geexerceert de
ordinaris juriidiftie ; SOO IS'T, dat wy, voorbygaande het ver-

zoek by den voornoemden Soetens aen ons gedaen , omme niettemin
het voorfz werk metter mcelle gemack en minder befwaerniire van
de ingczetenen van de voorfz refpeflive Plaetfen en die verdcrs dc
voorfz Straet fuUen frequenteren , te doen en laeten vorderen en vol-

trexkendoor den geenen dewelke met behoorlyke en fufiifanteauc-

toriteit in onfen naeme zyn gemuniecrt, om het gemaekte te doen
confcrveren, die ook je2;cnwoordig de Keure van de Schouwe tuf-

fchen den Hage en Scheveninge over den weg is competerende,
uytonferegte wetenfchap, Souveraincmagt en authoriteit de Raden
en Meefters van de Rekeningen over onfe Domeinen, en den Schout,
Burgemeeflcren en Regeerders van den Hage geauthorifeert en
geoftroyeert hebben, authoriferen en odroyercn dezelve mits de-
zen, omme gczamentlyk ende tot gcmcene kofte van de Noort-
brngge van den Hage aftot Scheveninge toe, conform hct Projeftdien-
thalven gemaekt, een Straat twee roeden breet , met kantelinge
klinkert te mogen beleggen, en ten vixderzyden met duyn-doorn,
duvn-gewas, en anders tc beplanten naer vercyiTchen van het a\ erk ;

authoriferende dezelve (voor zoo veel des noods) om zodanige
gronden van particulieren, als zyluiden daer toe van nooden zou-
dcn mogen hebben, tot tauxatievanSchepenen van den Hage voorfz
te mogen aennemen en bchouden, en verder tot redelyk verhael
van de cc doene onkoftcn tc hcffen de navolgende gabellen

Als
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Als cerjlelyk vier penningen van clcke koop vifch bedragendc bo-

ven de agt Ituyvers.

Ten f^-eeden van elke tonne levende Schol ofte Scharren met de
tonne in den afflag verkogt werdende, miisgaders elke Salm of
JSteur agt penningen.

Ten dcrdcn van elke Cabellauw twee penningen , alles tot laflen

van den kooper.

Ten vierden van elk half vat bier eene ftuyver , meerder en min-
der vaten naar advena nt.

Ten vyfden van alle VVynen zonder onderfcheyd vier penningen

van elke lloop.

Ten z,efden van elke wagen met materiakn , koopmanfchappen
of groove waeren geladen, drie ftuyvers, en van een karre zodanig

gcladen eene Ituyver agt penningen.

Ten zevenden, van elke wagen, .'t zy open of bedekt ofte open
CalelTe, eene Ituyver, en ieder daer op zittende zonder onder-

fcheyd vier penningen.

Ten agfleuy van elke Carofle ofte bedekte Calelfe met twee paer-

den twee Ituivers, met vier paerden drie ituivers, en metzes paer-

den , vier ftuivers , zonder onderfcheyd , hoe veel menfchen daer
in zouden mogen zitten.

Ten ne^enden , van elke karre , agt penningen , en ieder menfch
vier pennmgen , als boven, alles zoo menigmael Karollen, Calef-

fen, Wagen ofte Karren, de voorfz ilraet zullen pafleren.

Ten tienden , van yeder menfch te paard rydende , agt pennin-

gen, en van een ledig paerd, vier penningen.

Ten elfden-, van elke Koey, Stier ofte Os, jong ofte oud, zoo
menigmael die over de voorfz Straet zullen werden gedreven, ofte

geleyt, twee penningen.

Ten fxaelfden^ van elk Schaep ofte Varken gedreven ofte geleyt

werdende als vooren eene penning.

Ten dertienden-, van ieder menfch, zoo meningmael hy de ftraet

zal palTeeren , vier penningen , behoudelyk nogtans dat alle die gee-

ne, dewelke tot Scheveninge vafte woonplaetfe hebben, o\er de
voorfz flraec gaende, van die vier penningen alleen vry en exempt
zullen wezen.

Ende ten eynde onfe goede meyninge dezen alien aengaendc
geexecuteert en naergekomen werde, zoo begeeren ende lallen

wy, dat alle ende een yeder dien het aengaen zoude mogen, hem
d^er naer zullen hebben te reguleeren, zonder daer tegens te doen

//. T:)eel N n n ofte
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ofte gedogen gedaen te werden in eenigcr manieren, want wy
het alzoo bcvinden te behooren.

Gedaen in den Ilagc onder onfen grooten zegele hier aen gcban-

gen op den z.eilienden Julii in 't jaer onsHeeren duyfendfeshondert

diie en zeilig.

Geextraheert uk het Regifler der Oilroyen , enz. van iiacr Ed Groot

Mog. , en gedrukc in 'c Grooc Placcaetboek ii. DeeU colum. 3083. en 3084.

LXXXIIL*

PUBLICATIE tegens het hefchadigen van den voorfz

Straatweg , en 'tjchenden van de boomen en andere gewqf-

fchen aldaar.

i6(J3. DE STAETEN van HOLLAND en WESTVRIES-
L AND, doen te weten, alzoo wy de Raden en Meelters van de
Rekeningen over onfe Domeynen , met den Schout en Burgemee-
lleren van denHage, hebben geauthorileerten geoftroyeert, omme
volgens de teykeninge en model aen onsgeexfiibeeit, een Straetweg

te maken van de Noord-valbrugge van den Ilage voornoemt tot aen

de kerk van Schevelinge; SOU IS'T, dat wy tot bevorderinge

van het zelve werk en weeringe van alle iniolentien en moetwillig-

heden van quade en onbedagte menfchen, hebben goetgevonden te

verbieden en te interdiceren , gelyk wy verbieden endeinterdiceren

by dezen, dat niemand van w;at conditie of qualiLeit hy ook zou-

den mogen wefen , hinnen ofte op het voorfz w erk buy ten d'ordi-

naris pallagie op de kanten aen wederzyden zal vermogen teloopen

ofte ryden, ook geen boomen of ander gewafch, hetzyduyndoorn,
Helm of anders te fnyden , te plucken ofte anderzints te befchadi-

gen, op peyne voor de eerite reyie vandriepondcnte xl. grooten,

voor de twcede reyfe van zes gelyke ponden en voor dederdcreyfe
voor den tyd van vier weeken te werden gelogeert in hetTugrhuys
van den Ilage; authoriferende de voorfz Raden en Meelters van
de Rekeningen over onfe Domeynen, met Schout en Burgemeelle-

ren van den Hage, tot executie van de voorfz peyne, zodanigen
perfoon of perfoonen te committeren, als zy te rade zuUen wer-
den. Laitende alien ende een ytdcr , dien het zoude mogen aen-

gaen, hem daernaer precifelyk te rcguleren. Gedaen in den Hage
den ID Decemb. duyfent feshondert drie en feltig.

Onderflont

,

Ter Ordonnantie van de Staeten,

En was getekent

,

HERBERT VAN BEAUMONT.
Gedrukt in 't Groot Placcaatb. 11. Dee], col 3083- Zie mede Publicatie van de

Magifliraat van den Hage tegens het fchcnden van de boomen op den Scheve-

lingfchen weg, van den 20. Mei 1665. getekent, G. GR ASWINKEL.
L X X X 1 V.
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LXXXIV.

PLACCAAT van den Hove tegens hct fchenden van Boo-

men en Plantagien , mitsgaders bet Jlcckn van hekken ,

Jloepeny balien^ enz. in en om den Hage.

WILLEM-HENRICKbyder gratie Gods Prince van Oran- ^ ^74-

ge en NaiTau , &c. mitsgaders den Prefident en Raden over Hol-
Jand en Well-Vrielland. Allen den geenen die deze jegenwoordi-
ge zuUen zien of hooren lezen, faluyt; Doen te weten: AHbo wy
in 't zeker werden onderregt, dat dagelyks veele en diverfche per-

foonen, zoo militaire als andere zig verftouten iiiet alleen onder
pretext van Iprokkelen, afte breeken dorre takken van boomen,
200 in het Hout en Bofch van den Hage, als ook elders in den Pla-

ge ende daer buytenj nemaer ook ondernemen met puyr gewelten
moetvvil te breeken , fchenden en af te hacken jonge en andere
wallende boomen, mitsgaders te breeken en lleelen de deele-hey-

iiingen van de Tuyneln , Heggen , item Banken , Balien , Hekken
ende anders, zoo binnen als buyten den Hage llaende endegelegen,
ende de Kookers om de jonge boomen, tot bewaaringe van dezel-

ve gemaekt, in vilipendie van de Placcaeten en iterative Verboden
daerjegens gedaen emaneren. SOO IS'T, dat wy daerinne willen

voorzien mits dezen , als nochende opnieuwswel fcherpelyk interdi-

ceren een yegelyk van wat conditie of Itaet hy fy, niet alleen onder
pretexte van fprokkelen, eenig dorre hout te breeken van de boo-
men, zoo in 't Haegfche Bofch > als ook op andere plaetzen, zoo
buyten als binnen den Hage op poene van daer over arbitralyk te

•zullen werden gecorrigeert, nemaer ook, en wel voornamentlyk te

breeken, fchenden en hacken jonge of oude wallende boomen,
mitsgaders te breeken, en te lleelen de deele-Heyningen van de
Tuynen, zo binnen als buyten den Hage, en de Kookers om de
jonge booincn, tot bewaeringe van dien gemaeckt ; item Heggen,
Banken, Balien, Hekken en anders, foo binnen als buiten de^i Ha-
ge llaende en gelegen, op poene van daer over als openbaere Die-

ven en Gew'eldenaers aen den iyve ende anderzints zonder eenige

conniventie geilraft te zullen werden. Ende op dat niemand hier

v.in ignorantie en moge pretenderen, laden en ordonneren wy ^

dac deze alomme zal werden gepubliceert en geafhgeert, daer men
gevvoon is publicatie en affixie te doen. Gegeven in den Hage on-

der 't Zegel van Juftitie hier aen gehangen den negcn en twintigiten

Januarii fellien hondert vier en tzeventig.

Onder llond.

In kennifle van my,
^

Was getekcnt,

ADR. POTS.

Geregiflreert in 't veerticnde Memoriaelb. van Adr. Pots/o/. 329. verfo. Dog
in 't Groot Placcactboek ///. dcel pag. 530. flaat deze Publicatie, gcdaca den

//. 'Deel. Nnn 1 '^at-
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laatften Februarii 1674. Zic mcde de Keuren van den Hage ten dezen opzigto

gcmaakt den 11. April t6i6., 9 April en 31. Decemb. 1618., 6 Novcmb.

1643. gerenoveerc den 9 Novemb. 1649., 9 Novemb. 1650. als mede deKeu-

rcn van den 6 Januarii 1651. gerenoveert den 8. Januarii 1653. Keuren van

tien 8- Novemb. 1656. en 25. Oftob. 1657. Nog dc Keuren van den 4. Mei

1 661., 9 Februari en 17. Septemb. 1674. mitsgaders de Publicatien van den

24. April 1694. en 9. Januarii 1696. en laatflelyk van den 2. Januarii 1732.

gedrukt onder de Keuren van 's Gravenhage in 4. Num. 127.

LXXXIV.*

AMPLIATIE en RENOVATIE, van de Ordonnan-

tie van den Hove van Holland, dat de Chirurgyns in den

Hage van alle verhanden aan geqiietfte perfoonen aanjionds

kennijje moeten geven aan den Procureur Generael.

i6j%. WILLEM HENDR IK by dergmtie Gods Prince van Oranje

en Naflau ike. mitsgaders den Prefident ende Raden over Holland,
Zeeland en\ riciland. Alzoo niettegenltaende by YHof {a) op den
zes en twintigllen February 1672. verboden is geweeft, dat geene
Chirurgyns of andere perfoonen haer zouden laeten gebruyken om
te veibindcn of te cureeren perfoonen de judicature van den Hove
onderworpen, 't zy in duellen ofte andere gevechten gewont, maer
daer van gehouden zyn aenflonds kennifle te geven aen den Procu-
reur Generael van den gemelden Hove; en dat nu ter contrarie van
dien ondervonden word , dat dezelve Chirurgyns en andere perfoo-

nen niet alleen in gebrceke blyven zulkx te agtervolgen , maer jegen-

woordig daerenboven nog eenige ondernemen te vifiteren perfoo-

nen mede den Hove fubjed:,die haerzelven hebben gegrieft en daer-

van komen te overlyden, dezelve te openen en te balfemen, zon-
der mede daer van eenige dc minlte kennifle als vooren te geven

,

vvaer door het gemelde Hof van 't nemen van infonnatjcn op het

fchou\\ en als anders, werd gedellitueert en de cnminele Jiiftitie al-

foo illufoir gemaekt. SOO'lS'T, dat 't voorfz. Hof daerinne vi'il-

lende voorzien, geilatuecrt en geordonncert heeft, gelyk 't zelve

llatueert en ordonneert by dezen, dat geene perfoonen, hoedanig
zy ook zouden mogen zyn , na dezen zuUen mogen ondernemen te

vcrbinden, cureren, fchouwen, openen ofte balfemen eenige perfoo-
nen, de judicature van dezen Hove fubjedl, die 't zy in duellen,

ofte andere gevechten gequetft zouden mogen zyn, ofte wel haer
zclven hebbende gegrieft , daer van zouden mogen komen te overly-
den, zonder alvoorensdaer van kennilTe te hebben gegeven aen den
Procureur Generael van den voorfz. Hove , op poene dat na het
doen van het eerile verband ofte wel na dat zy verfogt zullen zyn,
omme het doode Lichacm invoegen voorfz te openen en te infpec-

teren, den tyd van drie uufen was komen te verloopen, zyluyden
daer over zullen verbeuren een geldboete van twee hondert ponden

van

{a) Dit.Verbod of Ordonnantie op den naam van den Prefident en Raaden
over Holland Zccland en Vrielland, ftaat gercgiflreert in \ dertiendc Memo-
riaalb. van Adr. Pots fuL 345.
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van x1. grooten 't pond, ende daerenboven r.rbitralyk werden ge-

corrigeertna exigentievanzaken. Interdicerende medealleDoctorcn

de voorfz Chirurgyns of andere perlbonen in 't gunt voorfz is te al-

fiiteren, op poene dat by den Hove daerinne anders zal werden
voorzien. Ende op dat deze alomme zoude mogen werden ge-

kent, zoo Averd den eerlten Deurvvaerder gelaft van deze jcgen-

woordige acte na voorgaendc klokgeilag tedoen openbaere publica-

tieen affixie daer en zoo 't behooren zal. Gedaen in den Radedcn
twintiglten Julii zellienhondert agt en zeventig.

In kennilTe van my,

was getekent,

ANT: VAN KINSCIIOT.

Op de pleyke ftond , Gepubliceert op de Audientie van de Rolle
den lo. Julii 1678. by my, was getekent, ANDR. van STRYEN.
Lager Itond, Gepubliceert na voorgaende klokgeflag van de puye
van dezen Hove den zo. Julii 1678. by my,

was getekent,

L. VERSLUYS.

Geextraheert uit het derde Memoriaelb. van Dedel fol 20. Zie dezen aangaan-
dc mede de Keure van 's Gravenhage hierna volgende.

KEURE van de Magiflraat van 'sGraven-Hage, dat de

Chirurgyns geen T^onden mogen verbindcny zonder die

zaake den Ojfficier aan te geven.

ALSOO de Heeren van de Gerechte van 's Gravenhage by da- iSji.
gcUklche experientie hoe langer hoe meer bevindcn, dat menich-
vuldigeongeichikheyden enoneenigheyden vanvechten zoo bydagen
als nachten alhyer aengerecht worden, ja zulcx dat diverlche pcr-

fconen nyet allcen gewont en verlcemt, maar ook eenige ter doot
toe gequetlt worden , fonder datter op de feyten by den Officier

behoorlyk informatie kan ofte mach genomen worden als daervan

cgeen kennide hebbendeen in alien gevalle van dedelirten geadver-

teert zynde de delinquanten tot mccrmaelcn buyten dc Juriididieal-

hycr voortvluchtig zynde; SOO IS'T, dat Schout , Burgemee-
flers en Gerechte alhier omme behoorlyk daerinne te voorzien, ge-

keurtcn geitatueert hebbcn^keuren en ilatucren bydefen, dat voor-

taen allc Chirurgyns, by den welken eenige gequetiten of gewonden
comen, ofte fyiuyden over henluyden gchaclt worden, omme te cu-

reercn en verbinden, gchouden en fchuldich fyn, in gcvallc fy de
A\ onden bevindcn eenichlints pcriculcus ofte letael tc zyn, binncn

dc cerile uure, naer dat zy voor de eerfte rey'e den felven wonden
verbonden fullen hebbcn, 't zelve den Baillu alhyer aan te dicnen

A^ ;/ n 3 ofte
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ofte ten minflen t' fynder refidentie, en dat foo vvel by dagen als

nachten, en alle andere cleyne vvonden binnen vier en twintich

uuren , op peyne van vyftich pond by den Chirurgyn voor de eer-

Ite reyfe te verbeuren, te appliceren een derdendeel ten proffyte

van 't Corpus van 's Gravenhage , 't tweede derdendeel van den Of-
licier en 't derde derdendeel van den aenbrenger. (^a) Aldus gepu-

bliceert den vierden Mey feilien hondert feftien.

(^a) In margineJlond 'y Voor de tweedemaal hondert gulden, en voor

de derdemael gefuspendeert te werden voor den tyd van eenjaer

van haere neeringe.

Aldus gerenoveert en geamplieert den tweeden February 1671.

Geextraheert uit het Keur-boek van 's Gravenhage getekent Num. I. fol 86.

L X X X V.

V E R D R A G tujjchen de Magiftraaten van den Briel en

van 's Graven -Hage, over het aanjiellen van een reifen-

de Bode.

1679. ALZOO vermits het afflerven van Cafar Marchier in zyn le-

ven reizende Bode van den Hage op den Briel^ \ voorfz Bode-ampt

was gekomen te vaceren , ende in deszelfs plaetze by de Heeren
Schout ende Burgemeelteren van den Hage was aangellelt 'Johannes

Tieterfz Vijfcher; daer tegens by de Magiftraet van den Brielle

mede tot Bode van de voorfz Stad op den Hage was aengeftelt Cor-

nelis van der Schilt; ende bevonden wierd, dat het voorfz Bode-
ampt niet fuffifant was , twee refpeftive Bodens te konnen voeden

,

ter welker oorzaeke ook de gemelde Vijfcher by den Hage in voe-

gen voorfz aangeilelt, genootzaakt is geweell: het voorlz ampt te

quiteren ; SOO IS'T, dat de opgemclde Heeren Burgemeelteren

van den Briel Qn die van d^nHage, met den anderen overgekomen
en verdragen zyn, gelyk zyluyden overkomen en verdragen by de-

zen , dat de voorfz van der SchHt , zoo als hy by de meergemelte Hee-
ren van den Briel is aangeilelt geweell, 't voorfz ampt alleen za4

blyven bediencn, zyn levcn lang geduerende, ofte zoo lange hem
de voorfz Magiltraat van den Briel daerinne zal gelieven te laeten

continueren, ende dat, zoo wanncer de voorfz plaets, 't zy door
aflterven ofte anderzints, van den voorn. van der Schilt fal komen
te vaceren, 't vergeeven van de cerftemael van 't voorfz ampt,
wederom zal llaen aen Burgemeelleren van den Hage voornoemt

;

Ende dat zoo voorts in het toekomendc, zoo menigmael het zelve

zal komen te vaceren, over en weder over by beurten, dan by den

Briel en dan wederom by den Hage , op een perfoon alleen zal

werden gcconfcreert , totter tyd en wylen tulTchen de voorfz twee
refpettive Magiftraeten anders zal wefen beraemt. Derhalven zyn

hiervan gemaekt twee refpedive allecns luydende Aften , en by de we-
der-

I



VAN 'sG R A V E N- A G E. 4S7

derzyde Penfionariflen ter Ordonnantie van hacrc Principaelen on-
dertekent op huyden den elfden September M. D C LX XIX.

Onderflond

,

Ter Ordonnantie van 13urgemeelleren en Vroed-
fchappen der Stad Brielle.

Was getekent,

ARENT DE RAAT.

Dacr nevens flond

,

Ter Ordonnantie van Schout en Burgemeeiteren
van 's Gravenhage.

Was getekent, •

N. VAN DER HOUCK.

Deze afte is mede te vinden onder de Privilegien , enz. van den Briel en
Lande van Foorn , door de Heeren Corn, van Alkeinade en P. van dcr Schelling

in den jaare 1727. in folio uitgegeven en aldaer Num. cxlv. pag. 219.

L X X X V I.

Klagte van de Magi/iraat van den Hage , dat haar ivord

onttrokken de bejlellinge over defolaate bocdels.

De Staeten van Holland en Pf^ejl - J^rieJIand.

Edele i Erntfejley Hooggcleerde ^ Vroome , difcrete^ Lie' 1(587.

ve Getrnuwe. Wy fenden UL. hier nevens toe by Extract au-

thentyk ons gerelolveerde fub dato deles, daar by \vy hebben vcr-

ftaen, dat de Requefte van Schout, Burgemeeiteren en Regierders
van 's Gravenhage, houdende klagten van dat haar ibude worden
onttrocken hct aenftellen van Curateurs over defolate boedels in den
voorfz Hage vallende , door de Heeren Gedeputeerde der Siad

Haerlemen andere onfe Gecommittccrden tot de faeken van de Juf-

titie, met ende nevens UL. otte eenige Heeren by UL. te dcpute-

ren, geexamineert en overwogen, mitsgaders die van 's Graven-
hage gehoort, ons dien aengaende van advife gcdicnt zal worden,
omme te ftrecken tot UL. narichtinge; daar mcde vvy UL. de be-

fcherminge Godes beveelen. Gefchrcven in den Hage den drie en

twintigften December feltien hondert feven en tagtig.

Onderltond

,

Ter Ordonnantie van de Staeten.

(Was getekent)

SIMON VAN BEAUMONT.
EX-
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EXTRACT nyt de Refolutien van dc Heeren Staccen van

Hollant en Weitvrieflantic , in haar Ed, Groot Moo;, f^er-

gaderinge genotnen op

Dingsdag den 2^. December 1687.

I S ter Vergaderinge gelefen de Requelle by of van vvegens Schout

,

Rurgemeelleren en Regierders van sGravenhage aen ha' r Ed: Gr:
Mog. geprefenteert , houdende datofwel by dcrlelvev Refolutievan

dato den tienden July feltien hondert feven en feventig uytdrukke-

lyk was verflaen en verklacrt, dat alle queltien en gefchillcn val-

lende in en overboedels, die infolvent gewordcn of ondcr beneficic

van Inventaris gcaenvaert waeren , ofte anderfints onder de Opper-
toezigt van Schepenen, CommiffarifTcn van de defolate boedels ge-

adminiftreert wierden, geinventileert en afgehandck louden moe-
ten werden voor den Regter van die plaetfe daer de voorfz Boe-
dels infolvent, onder beneficic van Inventaris ofte onder Commif-
fariflen als vooren geadminiltreert wierden, het egter de Heeren
van den Hove gelieft hadden by indirefte middclen verfcheyde
boedels te avoceren, en voor den voorfz Hove te brengen, beltaen-

de de indirefte middclen by de gemelde Heeren van den Hove
daarinne, dat foo w anneer by Schepenen van 's Gravenhagevoor-
noemt op een Curatele van een defolate boedel was gedifponeert

,

den geftelden Curateur of by een Mandament Poenael van den
gemelden Hove of by appel of andere inhibitie , in de exercitie van

lyn employ wierde belet en vervolgens de Crediteuren geappoinc-

teert wefende te compareren, aldaar voor Commiflariflen wierden
gedifponeert en geinduceert tot fodanige accorden , vi aer door de
geheele direftievan de voorfz defolaete boedels onder den gemelden
Hove wierde gebragt en van jhaer onttrocken ; Dat daar door no-

toirlyk de intentie van haar Ed: Gr: Mo : Refolutie , ftreckende tot

conlervatie vande Jurifdifl^ie der Steden en Dorpen, wierde gecon-
travenieert. Dat fy derhalven verzochten, dat haar Ed: Gr: Mo:
die voorfieninge geliefden te doen , dat de Heeren van den gemel-
den Hove in het toekomende diergelyke ondernemingcn ontrent

Curatelen en Preferentien niet mogten komen te doen en haar te

laden alle fodanige faken te renvoyeren ter plaetfe daar die behoo-
ren. WAER OP gedelibereert zynde is goedtgevonden en ver-

flaen, dat de voorfz Requefte door de Heeren van Haerlem en an-

dere haer Ed: Gr; Mo: Gedeputeerden tot de faeken van de Julli-

tie, met en nevens de Heeren van den gemelden Hove nadergeexa-
mineert en overwogen, mitsgaders die van 's Gravenhage voornoemt
daer op gehoort, de Vei-gaderinge op alles van advife gedient fal

worden.

Onderftont,

Accordeert met de voornoemde Refolutie.

Was getekent

,

SIMON VAN BEAUMONT.
Geextraheert uyt het negende Memoriaelb: van Kinfchot/o/. 154.

L X X X V 1 1.
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L X X X VI I.

CONVENTIE tujjchen het Hof en de Magijivaat van

'sGmvenhage, ivaarby deOpperkkrken van de zeftien Pro-

cureurs van den Hove werden gedifpenfeert van '/ waar-

nenien van alle togten en wagten in de Burgerye en Schut-

terye- alhier.

CONVENTIE, waerby de Opper-klerkcn van de feflien Pro- 1^88.

cureurs van den Hove van Holland werden gedifpenfeert van het

vvaarnemen v.m alle togten en wagten in de Burgerye en Schutte-

rye alhier , by den gemelten Hove, mitsgaders Burgemeefteren en
Regeerders van den Hage gemaekt en aengegaen.

Eerftelyk , dat zoo wanneer yemand burger van den Hage
z,ynde , als Opperklerk het Comptoir van een Procureur van den
Hove waarneemt, en daer voor te Hove ftaet aengetekent, dog
niet is in de koft en bywooninge van fyn meeller , ofte dat zyn koll

by den zelven fynen meeller, boven de proffyten, die op'tgemelde
Comptoir zouden mogen voorvallen, niet word betaelt , en hy de
jaeren volgens de Ordonnantie op 't lluk van de Schutterye by de
Magiitraet gemaekt, heeft bereyia, nevens andere burgers in de
voorfz Schutterye zal mogen werden betrokken ; Edog met dien
^rerftande, dat zoo lange hy in de voorfz qualiteit als Opperklerk
effeftivelyk het voorfz Comptoir komt waer te nemen en zodanig
te Hove blyft aengetekent, vry zal wezen van alle Schutterlyke tog-

ten en wagten, en wat daeraen zoude mogen dependeren, en fpe-
cialyk ook niet gehouden zyn zoo lange zylieden het gemelde Comp-
toir blyven waernemen, eenige wagt-gelden of andere contributie

ter dier oorzaeke te betalen.

. Ten fweeden^ dat indien iemand van buyten, en geen burger van
den Hage, Opperklerk van een Procureur van den Hove buyten des-

zelfs koll als vooren en te gelyk ook Notaris is, ofte door cenig

ander employ (geen Suppooilfchap infererende) zyn koft hiertragt

te winnen, ofte dat ook uyt andere circumftantienontwyffelyk blykt,

zyn vafte domicilium hier te hebben genomen , dezclve gehouden
iial wefen Burger en Schutter van den, Hage te werden, dog ins-

gelyks met dien verftande, dat gelyk hier boven in 't reguarde van een

burger is gezeyt, zoo lange hyeffedivelyk als Opperklerk het voorfz

Comptoir waarneemt, en daervoor ten Hove ftaet aengetekent, vry

zal wefen van alle togten en wagten , en wat aen mecrgemeldc
Schutterye dependeert.

ten derden^ maer dat foo wel de zodanige buyten - perfoon als

burger het voorfz Comptoir in de voorfz qualiteit niet meer is waer-
nemende, nevens alle andere Burgers aenftonds de voorfz Schutter-

lyke dienften onder het vendel en Rot , daeronder ter Kamere van
Burgemeefteren aengetekent zuUen zyn , zuUcn moeten waernemen.

//. TieeL Ooo Jen
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Ten "cicrden^ dat de Klerken gcen burgers en in de kod van de
voorlz haere meeitcrs als vooren niet lynde , indien te gclyk gecn
Notarillen zyn, nochte ietwcs anders (Suppooltfchap niet infere-

rende) om de koll hier te winnen , komen tc excrceren, ook om
anderc circumltantien niet klaerlyk aftenemen, dat haerluydcr do-
iTiicilium alhier valt hebbcn gefixeert, gehouden zuUen werden als

alle vreemdelingen, die om den Lande te bezien ofte iecwes te lee-

ren , haer verblyf ergcns nemen , zonder haer eerlle domicilium tc

hebbcn verlaeten, overzulks tot het uerden van Burger en Schutter
niet zullen w crden geconlbingeert.

Ten vyfdeuy dat eyndelyk ten reguarde van Klerken, die by haere
meelters inwoonen ofte die koftgeld als vooren van de voorfz haere

raeeiters genieten, de difpofitie van regten zonder tegenfpreken

fal vvorden geobferveert , dienvolgende geen andere Jurifdiftie als

die van de voorfz haere meeflers fubjcdl en overzulks in geen Schut-
tei^e betrekbaer zullen zyn, al was het dat zy het Notaris-ampt bin-

nen den Hage en den reforte van dien quamen te excrceren. Al-
dus gedaen en gearrefteert in 's Gravenhage den 19. Maert feflien

honderd agt en tagtig.

Onderltond

,

In kennifPe van ons

,

Was getekent

,

ANT. VAN KINSCHOT. NIC. VAN DER HOUCK.

Geregiflreert in het negende Memoriaalb. van den GriiEer Kinfchot, fol
198. verfo.

L X X X V 1 1 1.

Approhatu van de Staaten van Holland en Wefl-Vriefland

op het geconvenieerde met de Magiftraat van den Hage over

het Secretaris - f^endumeejier- en Uitrocperfchap van den
Hage-yijor een fommevan tivee honderdtwintig duifend guU
den , en aiithorifatie op de Heeren Raden en Meeftcrs van
dc Rekeninge van haar Ed Groot Mog. Domeinent om
daar van cejjie en opdragt te doen.

EXTRACT uit het %egifter der

%efolutien van haer Ed. Qr, Mog,
de Heeren Staaten van Holland
cnde Weftvricfland , /// haar Ed^

(fr, Mog, Fergaderinge genomen op

Den 20. Mdert 1706.

DeRAEDPENSIONARIS heeft ter Vergaderinge gerap-
porteert, dat de Heeren haer Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden op

het
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het Subjeft van de verkopinge van de Domeinen iterativelyck ge--

befoigneert hcbbende , met ende nevens de Ivaden ende Meellers

van de Rekeningen van haer Ed: Gr: Mog. Domeynen , ingevolge

ende tot voldoeningc van derfelver Aiitliorilatie van den 8. januaiy.

laetsleden, met de Heeren van Kinfchot enT>edel., Burgemcclter

en Schepen refpedive van den Hage, als geauthorileert by de Ma-
giftraet aldaer, in onderhandelinge waren geweelt over het Sccre-

taris-ampt ende Vendumeellerfchap van den Hage, ende dat dc-

felve met den anderen, op Approbatie en Aggreatie van haer Ed,
Gr. Mog. waren verdragen en geconvenieert , dat de gemeldeRa-
den en Meellers van de Rekeningen van haer Ed : Gr : Mog. Do-
meynen uyt den naem van haer Ed: Gr: Mog. aen de gemeldeMa-
giftraet van den Hage in vollen eygendom fullcn cedeeren ende
opdragen het Secretaris ampt , en Vendumeelterfchap van den
Hage, met byvoeginge van het Uytrocperfchap , als veel relatie

tot het voorfz, \ endumeelterfchap hebbendc , loo ende in voegen
defelve ampten tot nogh toe by de gemcldc Heeren Raden ende
Meefters van de Rekeningen van haer Ed: Gr. Mog. Domeynen
fyn befeten geweelt , ende dat de gemelde Magillraet van den Ha-
ge daervoor fal betalen eens een fomme van tvveehondert twintigh

diiyfent guldens, ende dat dezelve by haer Ed.- Gr, Mogende fullen

werden geauthorifeert de voorfz fomme van tvveehondert twintigh

duyfent guldens te negotieeren op intrelt jegens den penningh vyf

en tvvintig, op den fclven voet en wyfe als jegenwoordig by den
btaet genegotieert werd, ende lulcx met belofte van vrydom van de
hondertlte, tweehonderlle ende andere penningen , foo lange de
penningen , die jegenwoordigh tegens den felvcn inrrelt wegens den
Staet genegotieert werden, die vrydom fullen genieicn; Waerop
gedelibereert fynde , hebben haer Ed : Gr. Mog : het voorfz ge-

convenieerde geapprobeert ende geaggreert, gelyck het felve geap-

probeert ende geaggreert werd by defen, ende is vervolgens goed-
gevonden ende verltaen , dat de gemelde Raden ende Meellers
van de Rekeningen van haer Ed: Gr. Mog. Domeynen fullen

werden geauthorifeert , foo als defelve geauthorifeert werden mits-

defen, tot het doen van de cellie en de opdragt van het Secre-

tariflchap , Vendumeellerfchap ende Uytrocperfchap aen de ge-

melde Magillraet van den Hage in voegen als hier voorcn is ge-

meld , ende dat de Magillraet van den Hage fullen werden geau-

thorifeert , foo als defelve geauthorifeert werden mitsdefen , de
voorfz tvveehondert twintigh duyfent guldens in voegen en met
den vrydom als vooren op intrell te ligten en negotieeren.

Geextraheert uit de Refolutien van Haar Ed. Groot Mog,

LXXXVIII. *.

K E U R E tegens het tranfporteren van meubile goederen zes

vieeken voor '^ banquerot^

ALSOO men van tyd tot tyd heeft bevonden,dat foo wanneer 17 10.

de zaeken van zommige luyden zyn geraekt in groot vcrloop, en

//, T>eel. Ooo z /y
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zy alzoo zyn geftelt buyten llaat , om een van haere Crediteureii

boven anderen te favoriferen met tranrporten van meubile goede-

ren , welker eygendom zy zig na de bewufthcid van het foo groot

verloop hunner faeken niec verder behooren aen te matigen, IS,

om daerinne te voorzien by de Magiilraet van 's Gravenhage ge-

keurt en geordonneert, zoo gedaen werd mits defen, dat zoo wan-

neer in het toekomende yemant zal willen tranlport doen van zyne

meubile goeden, de afte daervan gepalleert, fal moeten werden
geprei'enteert ter Secretarye defer itede,omme daervan inzekerRe-
gilter, daer toete houden, behoorlyke aentekeninge te werden ge-

daen, en de Copie Authentycq van de Acle van Tranfport, die

daervan ter Secretarye zal werden overgelevert , aen cen lialfe,

daer toe te houden, te werden bewaert. Ende zoo wanneer den
Tranfportant binnen den tyd van fes weeken na het gedaene tranf-

port zoude mogen komen bankbreukig te werden, ofte anders te

manqueren, fal den acceptant van het tranfport daervan niets pro-

fiteren, maer gehouden zyn de getranfporteerde goederen te laeten

volgen ten behoeve van de gemeene Crediteuren , fonder dat ye-

mandt zal vermogen binnen den tyd van fes weeken na het gedaen
tranfport, en als mits dien niet fal konnen werden geweeten, of
den Traniportant dien tyt geduerende in bonis fal blyven,eenigzints

van het getranfporteerde te difponeren , op peyne van het dubbelt

der waerde, waervooren by het tranfport de goederen warenaenge-
nomen, te moeten voldoenaen den boedel van alle zodanige van
dezelve goederen , welker corpora niet fallen konnen w erden opge-

levert in den eygen ftaet, als die waren ten tyde van het tranfport.

Aldus gearrefteert ter Kamere van Burgemeefteren van 's Graven-
hage den 8. Julii zeventien hondert tien. En ten zelven dage gepu-

bliceert,

Onder ftontj my prefent Secretaris,

was getekent

ANTHONl DE VEER.

LXXXIX.

EXTRACT lilt het Regifter der Refolu-

tien van de Heeren Geconimitteerde Ra-

den van haer Ed. Groot Mog. de Heeren
Staeten van Holland w Weft-Vriefland , «<?(?••

pende de Ordre voor het Guarnijoen van

's Graven-hage 5 genomen in haar Ed. Mog*
Vergaderinge op

Den 29. September 17 14.

In agtinge genomen zynde , dat menigmael differentcn ontftaen

tuflchcn de Magiftraat van V Gravenhage y en de Krygsraed van het

Guar-
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Guarnifoen derzelve plaetze, overde Judicatuure van Aiilitaire per-

foonen, commnnia "Deli^a begaen hebbende, en daer benevens ge-

conlidereert wefende , dac de Heeren Staeten van Holland en Weit-

Vrieiland by haer Ed. Groot Mogende Relblutie van den dertigften

September des jaers zeftien honderd vier en vyftig daerontrentheb-

ben voorzien, IS na voorgaende deliberatie goedgevonden en ver-

Itaen, dat de voorlz Rcfolutie in alle zyne leden en deelen, zoo by

de voorlz Magiltraet van 'sGraveJibage als de Militie, aldaer nu
guarnifoen houdende, ende deweike hierna aldaer guarnifoen hou-

den zal, exartelyk agtervolgt en nagekomen zal moeten werden

;

Dac vervolgens een Copie Authentycq van de voorfz haer Edele

Groot Mog. , {a) als mede van deze haer Ed. Mog. Refolutie aen

de voorfz Magiltraat van 'sGravenhage en de Otticieren over het

voorlz guarnifoen te paerd en te voet commanderende, mitsgaders

^en Majoor Militair alhier, zal werden ter hand geilielt, omme haar

daerna te reguleren.

Gedrukt in 't groot Placcaetboek ; i^yfde tied pag. 225.

X c.

ACCORD tujfchen het Hof en den Haag , rakende de Mi-
litaire perzoo?ien alhier Garnifoen houdende , by haar Edele

Groot Mog: de Heeren Staaten van Holland en Weftvries-

land 0/) den 13 Mei 1733. geapprobeert,

Na voorgaande gehoudene minnelyke Conferentien tufTchen den
Hove van Holland en de Magiftraat van 'sGravenhage, overzecker
different van jurifdiclic ontltaan ter gelegentheid &:c.

IS tufTchen het voorfz Hoff van Holland en de Magiftraat van

'sHage tot wegneminge van het voorfz difterentiale poind: , het

welke by Refolutie van haar Edele Groot Mogende in dato 3de

Auguilus 1665 , tuIYchen den Prefident en Raden , en den Ge-
regte van 'sGravenhage in toekomende voorvallen was gelaten on-

gecideert, onder gunilige approbatie van haar Edele Groot Mog;
verdragen en overeen gekomen, dat alle OHicicren tot Cornets en
Vaendrigs inclulive, van de militie nu en in tyd alhier in Garnifoen

leggende, fullen ftaan ter judicature van den Hove, en dat alle an-

dere mindere Officieren, mitsgaders alle gemeene Ruitcrs en Sol-

daaten iullen llaan ter judicature van den Geregte van 'sGraven--

hage; zonder dat door deze Convcntie eenige prejudicie zal wer-

den gelegt ontrent eenige andere diflerenten , die tuflchen het Hof
en den Ilaag voor dezen op dit Subjed zyn gemoveert , of die

nog

(rt) Zie deze Refolutie van liaar Ed. Gr. Mog. hicr voorcn ondcr Num.

ixviii. pag. 455.

Ooo 3
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nog zouden mogen ontftaan, en zondcr dat het zelve in 't byzon-

der zal werden getrocken in confeqiientic in opfigte van anderc

Militaire perzoonen, die alhier vvel verblyven, maar niet in Guar-

nifoen leggen.

Accordeert voor zoo veel het geex-

traheerde aangaat.

(Was getekent)

JAN PARKER.

XCI.

O C T R O O I voor het Diaconie - Armhuis in 's Gravenhage,

nopende de crffenijje dcr geene y die in of buiten het zelve

Huis gealimenteert en onderhouden werden.

1733. DE STAATEN VAN HOLLANT ENDE WEST-
VRIESLAND doen te weeten ; Alfoo ons is te kennen gege-
ven by de ^iaconen •van de Nederduitfche Gereformeerde gemeente al-

hier in den Huge, dat tot haare kennille was gekomen onfe Kefolu-

tie van den 6 Juny laaitleden , vvaarby wy aan de Regenten van het

Aalmoeireniers-Weeshuys te Amfterdam hadden verleent Oftrooy
ontrent de ErfFeniflen van perfoonen, in het felve buys groot ge-

maakt, en waarby wy te gelyk hadden goed gevonden en verftaan,

dat gelyke Oftroyen, des verfogt werdende, zouden werden ver-

leent aenalle andere Opzienders en Regenten of Bezorgers van Gere-
formeerde of Proteftanfche Godshuyfen, ten aanzien van de Perfoonen
door defelve gealimenteert wordende, in een publycq Godshuys
daar toe opgerigt ofdaar buiten, dog egter onder bet opzigt van Ge-
reformeerde of Protellanfche Regenten ende Beforgers; datzySup-
plianten zoo in als buyten het Diaconie-Armhuys alhier tot aliemcn-
tatie van bejaarde en onbejaarde Armen opgerigt en gefchikt, niet

alleen belatl waren met de onderhoudinge ende educatie van ey-

gentlyk gezegde Diaconye-Armcn , maar ook daar en boven qua-
men te alimenteeren een groot getal buyten of huys-armen , en dat

gevolgelyk zy Supplianten notoirlyk meede waren gehoorende tot

die geene, ten welker behoeve onfe bovengemelde Reiolutie geno-
men was, ende mitsdien verfoekende, dat wy de Supplianten ge-

liefden te qualificeeren en te authorifceren , ora te mogen behou-
den en na zig te neemen allc het geene zoude worden nagelaten
by eenige perfoonen, zoo in als buyten der Supplianten voorlz buys
gealimenteert en groot gemaakt, wanncer dezelvc komen te Iterven

zondcr kinderen, kindskinderen en verdere defcendenten natelaa-

tcn , ten waare dezelve met de Supplianten ofte hunne Succellcurs

in der tyd daarvan uytkoop hadden gedaan ; mitgaders om de ge-
ringe middeltjes, welke de kinderen of bejaarde perfoonen, die in

dcr Supplianten voorfz buys reeds ingenomen waren, of na dezen
nog ingenomen zouden worden , of die daar buyten gealimenteert

wier-
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wiei-dcn,voor den ryd hunner inneminge of alimentatie eygcnofaan-

beltorven mogrcn zyn, voorhaare vooii'z Diakon\'e tcblvven behoii-

den, daar onder nogtans niet begreepen bet geen dezeive kinderen

of bejaardc perzoonen, geduyrende haare opvoedig ofalimentatie.,

by erflcnifle , legaatcn ofte giften , vcrkregcn zouden mogcn heb-

ben ; behoudens egtcr dat de Supplianten dc vrugten da:ir van zou-

den genieten, zoo lang dczelve kinderen of bejaardc pcrfoonen in of

buyten der Supplianten voorfz buys opgevoet, of gealimenteert zou-

den worden , en langcr niet , en daarvan aan de Supplianten te ver-

lecnen brieven van ()cfrooy ; Hebben wy, de zaakeenhet verfoek

voorfz overgemcrkt hebbende, en genegen zynde, ter beede van
de Supplianten uyt onfe regren wetenfchap, Souveraine miigt en
auftoriteit goedgevonden endeverllam, gelyk wy goedvinden en
verftaan by defen, de Supplianten te oftroyeren ende te qualificee-

ren, gelyk wy delelve qualificeren en o6h-oyeren,om te mogen be-

houden , en na fig te neemen al het gecne fal worden naargelaten

by eenige pcrfoonen , foo in als buyten der Supplianten vooriz buys
gealimenteert en groot gemaakt, wanneer dcfelve komen te fterven

zonder kinderen kindskinderen en verdcrc defccndenten natelaa-

ten, ten waare dezeive met de Supplianten of hunne Succefleurs

in der tydt daar van uitkoop hadden gedaan, mitsgaders om dege-
ringe middcltjes, weike de kinderen of bejaarde Pcrfoonen, die in

der Supplianten voorfz buys reeds ingenomen z,yn, of na deeze in-

genoomen zullen worden, of die daar buiten gealimenteert wor-
den, voor den tyd hunner inneminge ofte alimentatie eygen of aan-

beftorven mogen zyn, voor haar voorfz Diakonye te blyven behou-
den , daar onder nogtans niet begreepen het geen dezeive kinderen

of bejaarde pcrfoonen geduyrende haare opvoeding of alimentatie,

by erflenilTen. legaeten of giften verkregen zouden mogen heb-

ben j behoudens egter, dat de Supplianten de vrugten daarvan zul-

len genieten , zoo lang dezeive kinderen of bejaarde pcrfoonen in of

buyten der Supplianten voorfz buys opgevoed of gealimenteert ful-

len worden, en langer niet; Laftende een yeder dien het aangaat,

zig hiernaar te reguleeren. Gedaan in den Hage onder onfen groo-

ten zegele hier aan doen hangen op den eenentvvintigften Novem-
ber in 't jaar onzes Heeren en Zaligmakers zeventien honderd drie

en dertig.

Was getekent,

J.
G. V. JBOETSELAER.

Ondcrftont,

Ter Ordonnantic van de Staaten.

Was getekent

,

WILLEM BUYS.

KORTE
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D E R

HANDVESTEN, PRIVILEGIEN, OCTROOIEN,
PLACAATEN en ORDONN ANTIEN,

MITSGADERS

COMMISSIEN, INSTRUCTIEN, RESOLUTIEN,
en andere voornaame Stukken.

Hiervooren zoo in 't pj^erky ah dactrna afzonderlyk in 't

geheel gedrukt ; gcjielt na de ordre der jaaren.

13 16 Meidag. ^"^,On{titutie en verbintcnifle van zekcre jaarlyk-

V^ ze renten , veileden voor Schepenen van

den Ha^e. bladzyde 72,

1323 Dingsdag na Uitfpranke van Schepenen van den Ha^e in cas

halfOeft. van preferentie. 7i

1315" Sond. naSt. WiLLEM vanHenegouwen verlcent Oc-
Lucas.

J.J.QQJ ^^^ jj^ ^^^ den Hage, om met den Meeiter

van dcs Graafs Hove aldaar KeUren te mogen ma-
ken op Proviand, Wegen, Straaten en Waterin:

gen. 193

*3 39 go'iderd.na ,. geeft aan den Vifch-koopers van den
]
o aes.

^^^^ Tol-vrydom door alle des Graafs Landen.

Gedrukt in 't eerfle deel dezer Befchryvinge pag. 53-

'1340 Macnd.naSt. . verklaart , dat al het land, gelegen in

Kmer.'
'" ^et H'eft-ambagt van den Hage, tufTchen Vitteler-

voorde en de Loosdulnfche Laan , 't geen nu fchot-

baar is,voortaan fchotbnar zal blyven, inwathan-
^

den het zelve mogte geraken. 25>4

1350 2- April. WiLLEM VAN Beyer EN geeft Tieter

Tl'iUemfz Jfaakjzoon^ het fchryfambagt van den

Huge. \79

13 5*3 St. Mat- ~. \ex\QQnx. Herman den Moorder commis-
^ ^^ '

fie van het Bode-ampt van den Hage. 403

135"+ ^" ^^'^'* committeert Adam van Ber''JJaerde tot

Bailliu en Schout van den Hage. ij

1 3 J' 7 St. Cathar.
, vcrlcent den zelven daarvan eene twee

en breedere commiflle, met magt om een Schout

,

//. T>eel. "P f P Sche-
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Schepenen, Clerk, Bode en andere dienften in

den Hage te zetten , af te zetten en vernieuwen

,

&c. bladz. 16

WiLLEM VAN Beyeren, committcert den
zelven Adamvan Berwaerde ^ zynen Neve en Pail-

liu van Zierikzee, om met twee Burgemeeftcren
der zelvcr btede, het Land Beooflenfchelde te re-

geeren, tot de komlle van den Giaaf in Zee-
land. 17

I35'8 Donderd. na Aelbrecht VAN Beyeren geeft aan
Vi-ouw.Na-

^^^^ ^^^^ ^^^ j^^j. Dobbelfchool en Quaakbord
ill den Hage. 294

1 35*7 Saturd. na

Tranfl. Mar-
tini.

1 3 70 St Barthol.

avond.
• gunt aan die van den Hage^ dat die

binnen zekere merken in den \^age vvoonen, niet

zullen bedvvongcn worden tot hei Itellen vanborg
over doodllagen of leemten. Over vegten of ky-
ven gelyk regt te hebben als tot Leiden, 't Ge-
regt zig daarmtde niet te bemoeyen, v/anneer de
Graaf of zyne Gezellinne daar refideert. 295

1373 18. Mei.

I37f Vryd. na St.

Agetend.

1377 H' April.

gunt aan denzelven Tolvrydom; enllelt

v^at van doodllagen en leemten gegolden zal wer-

den. 196

au^orifeert Schepenen en Schotbaare

Luiden zelf het fhot te zeitcn en te innen, De
onwillige door den Renimeelier van Noortholland

te bedwingen. Die Schepen geweell is , altyd

fchot te betalen. 2,97

(lelt wat maaggeld zal werden betaalt

wegens doodflagen en leemten 301

J 3 89 Op H. Kruis fttU Enqel Tieterfzoon aan tot zynen
avondmjun. Schoutinden/%t 59

i390 23. Maert. verligt die van Zevenhoven en Niewueen
ot. Cur. /!•

van zeltien op agt riemen. 407

1391 St.WUIebr.

1391 Donderd.'
derthiend.
St. Cur.

na

vermindert die van Zoeterwoude van tien

op vyf riemen. 408

geeft dien van Reewyk en Zivammerdamy
dat al 't fchotbaar goed , dat nu ter tyd ichotbaar

is en fchotbaar was ten tyde aKde Graafvan Oof-
tervant trouwde, altyd fchotb?.ar zal blyven; en

't geen nu vry is, dog by fchotbaare luiden ge-

kogt werdende, raede fchotbaar zal werden. 199

1 3 941 10. Fcbr. geefc Wouter 'Dammaszoou de Survivan-

ce
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Si. Cur. ce van het Buur-Bode-ampt van den Hage na doode

van den bezitter, met nnagt om het zelf te bedie-

nen of door eenen ander tc laaten bedienen. 405

1395- Mei-avont. Aelbrecht van BEVERENllaat aan die
van Goyland toe , om in plaatze van ecne kogge , daar-

ze opgellelt waren , dog die ze om de hoogte vau
't land en gebrek van een haven voor 't bederf niet

bewaaren konden , den Graaf weder te mogen die-

nen met zodanige andere fchepen,als zy voorheen
gedaan hebben. 409

I3P7 Jaarsavont.

1397 3- Jan-

St. Cur.

1398 8. Junii.

II. Maert.
St. Cur.

1400 10. Sept.

I405 ij. Nov.

26. Fcbr.
Si. Cur.

I4O75. Nov.

//. 'Deel.

geek Jau die Leewwe, zynen Goudfmit
het Vleefch-ambocht van den Hage, dat is, het
regt om alleen ten zynen huizevleelch te mogen ver-

koopen 303

geeft de Bum-en van den Hage de nee-
ringe van den Wyntap, zoo als zy die altyd hebben
gehad , zonder dat dezelve zal mogen werden ver-

pagt 5 belaft of verkogc, dan in geval van noodzake-
lykheyd. Niemand vermag binnen den Hage wyn
te tappen, hy hebbe eerft voldaan zyn aandeel in

de onkoften , by de Buuren om deze zaake gedaan,
ter taxatie van 't Geregce. 303

De Buuren van Zoetermeer en Zegwaerf den Gr&ni'

te zamen met veertien riemen gedient hebbende,
twee deelen by die van Zoetermeer , en een derde
by die van Zegwaart , werden van den anderen ge-

fcheiden , en elk op zeven riemen geltelt. 408

Aelbrecht van Beyeren gceft dien van
Haarlem y dat niemand aldaar in 't Geregt wezen
zal, hyzygegoedtotvierhonderdoudeSchilden. 301

- -» dat die van 't Ooji-ambagt van den Hage
den Graaf zullen dienen in alles wat tot zyne reli-

dentie in den Hage behoai-t ; ook daarbuiten ; bin-

nen zekere limiten , en daar voor genieten eenige

vryheden en voorregten. 304

WiLLEMvAN Beyeren geeft Hendrik Comer,

weleer Bottelier van Hertog Aelbrecht, de helft

van het Dobbelfchool in den Wage en tot Schevc'

nlnge. 30^

geeft aan JVtllem Baltaertzoon van zynen

Oom JVtllem den vyfden, honderd Ichilden 'sjaars.

verklaart, waarin die van den Wage den

'Ppp z Graaf
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Graaf en zyn Hof, daar refiderende, dienen 'zullen;

waarvoor zy overal Tolvry zullen vaaren, en ge-

nieten de voordeelcn van den Excys, Vleelch-halle,

Vifchmarkt, Craene en diergelyke. War zwaare

misdaaden men daar beregten , en hoe het Geregt
daar beftaan zal. bladz. 3c5

141 5" 4 Maeit. WiLLEM VAN Beveren bcgiftigt Adriaen
St. Citr. xynen Bailaardzoon met tw ee honderd Engelfche

Nobelen, 23

l^^$ 16. Dec. Philips van Bourgondie ftelt Claes van
1)'iepenbtirch tot Kapitein en Overlie van den Huge,
cm het Hof en den Dorpe van den Huge te bewaa-

ren met vyftig gewapende ISIannen of met zoo veel

meer, als de nood zoude mogen vereifchen. 309

141(5 I. oa. .. verleent aan den zelven commiffie van 't

Bailjufchap van den Huge. 20

14x8 6. oa. verklaart, hoe het Geregte van den Wa-
ge ziggedragen zal aangaande de proceduuren tegens

de Hagenanrs ondernomen, terwyl zy met Vrouwe
Jacoba van Beyeren ten oorlog uitwaren. 310

1434 17. Dec. Verklaaringe van zekeren getuige wegens gefchil-

len over het Roepen Bode-amptvan den Hage-, en
verblyf der zelve aan den Hove. 311

1434 10. Jan. Het Roepampt van den Hage by fententie vveder
^' ""' gevoegt by het Bode-ampt, als voorheen , en gecon-

fereert op Hendrik van Tiriel, 'sGraafs Secretaris,

die reets het Bode-ampt bezat. 311

1435 8. Mei. Hendrik van Rode zig zelven op de Voorpoorre
van den Hove den hals afgefneden hebbende met
een potfcherf, werd het lyk , by gratie , aan de
vrienden toegellaan, in plaatze van na oude gc-
woonte van den Lande op een horde geileept en
met de voeten opwaarts aan de gaige gehangen te

werden. 315-

25. Jiinii. Accoord tufTchende Stad Leidencn de Magiflraat

van den Hage \oor den Raade van den f'ove, over
het overleveren van malkanders gevangene banditen.

3H

T438 i<5. Mei. j)g Hertog van Ho/JIein met de zes IFettfihe Ste-

den den oorlog dezen Landen hebbende aangckon-
digt, befluiten de Ridderfchap en Steden van Hol-

land den vyand te krenken , en gcven mids dien

ordrc, dat de ingezetenen zig zoudcn vvapenen, de
groo-
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groote fchepen equiperen, en nog een goed getal

nieuvve by de Steden en Dorpen , volgens taxe ,

daarop ieder was gellelt, aan te leggen, &c, 409

14? 8 12. Maarc.
^^

Ss. Cur.

T441 24- t'cbr.
^^

St. Ciir.

1445 6. Nov.

1447 27. Dec.

Philips van Bourgondie geeft aan T>irk

die Meyer het Keurmeefterfchap van de Varkens in

't Bailjufchap van den Hage. 405-

Appoinftement, waarby de Raad verklaart, dat

de delitten, die in den Hage gefchieden , buiten

'sGraaven liof, Itaan ter corredie van 't Geregte
van den /7^^<?. 313

Ordonnantie van Hertog Philips van Bourgondie-,

dat de Wyn-Tappers in den Hage eenen ieder zynen

maat vol zullen verkoopen en leveren, des daarvoor

genietende gereet geld of pand , vveke men binnen

agt dagen zal moeten loilen, of zullen dezelve ver-

ftaan wezen. 314

Zekere perfoonen zynde gekomen ten huizen van

twee Wynkoopers op de Tlaets in den hage, om
dezelve te flaan,ter oorzaake dat zy hunnen wyn
hadden doen uitroepen en verkoopen voor vier

grooten de Hoop, endaarover door den Procureur

Generaal aangeklaagt , werden in lubmiiFie ontfan-

gen. 32.2,

14JO 23. Junii. Ordonnantie van den Hove, van geen Procureurs

te zetten , ten zy de Raad vergadert is. 3 3 5'

I. Sept. Ordonnantie van den Hove voor de Procureurs,

op 't ftuk van hunnen dienlt en eed. 335-

Philips van Bourgondie verleent die van

den Hage Odrooi, om vier Weesmeefleren te mo-
gen Itellen tot de adminiib-atie der goederen,diezig

zelf om minderjaarigheid of onbequaamhcid nict mag-
tig zyn. Dat het Geregt uit 31. perzoonen zal be-

Itaan, dieallejaar op St. Catharinen avond 14. per-

foonen zullen nomineren, om by den Stadhouder

en Rade daaruit zeven tot Schepenen verkoorcn en

op St. Catharinendag geeedt te worden. Hoe hoog
die gegoet moeten zyn. Dat een of meerder van

de 31. Itervende by de overige het getal zal werden
gefuppleert. . 317

i45'7 12. Dec. Provifionele CommifTievan 't Klerk-ampt van den

Hage op Andries Jacobfz. 180

I4CI iS. Maart.
*•

St. Cur,

1458 II. April. Proevinge en Zettinge van den prys op den wyn,

y// 3

'

die
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1458 19. Julii.

14..

St.

Macrt.
Cur,

^'^6^ 16. Nov.

14^7 12 Aug:

1481 25-

KORTE INHOUb
die by Tieter Totter in den Hage zoude werdenge-
tapt en verkogt. Ifladz. 3x1

Publicatie van den Hove , van geen roode wyn in

den Hage te verkoopen, dan volgens den gezetten
prys. 3ZI

Philips van Bourgondie verbied panfie-

ren , lange Meffen of ander verboden geweer binnen
den Dorpe en Hterlykheid van den Hage tedragen,
als mede aan iemand kledinge of livrye te geven,
dan aan zyn gebroode huisgezin. 318

Ordonnantie van den Hove voor de Wyntappers
in den Hage, nopcnde den prys van de wynen by 't

gemelde hof gellelr, met bevel aan den Bailju van
den Haget om dezel\e Ordonnantie te publiceren
en ter executie te leggen. 310

Twee gevvysdens van den Hove, dat die van den
Hage vry zyn van des Graaven Tollen, en we] in-

zondcrheid te Schoonhoven en Geervliet , mids we-
zende hunne eige goederen en niet gemengc, of
onverfcbeiden van andere onvrye goederen.

Geregifbreert in 't Memoriaal-en Sententie-boekgequot.L.

beginn. den 30. Mei 1467. en eindig. den 17. 06lob.

1467. fo\. 24. verjo en fol 27.

Carel van Bourgondie verleent Oflrooi

aan die van den Hage, dat alle ambagt en neering

doende inu'oonders nevens die van den Hage con-

tribueren zullen, uitgezondert die van des Graafs

huife en verdere peribonen aldaargefpecificeert. 328

Sententie van den//<w^, waarby 't Hof renvoyeert

zeker proces declinatoir tuflchen T>irk Boudynjz en
Jan Oom van ff^yngaerden BidWiu van den Hage, aan
de Vierfchaarvan den Bailliu enWelgebooren Man-
nen van den Hage. 8

1. Oflob.
j)jg yjjj^ jofi fj^^g klagtig geworden zynde, over

de wan-voldoeninge vanzommige perfoonen wegens
de omflagenby hen op dehoofdcn der inwoonderen
geftelt; ordonneren Ma ximiliaan en Maria
den Stadhouder en Raaden, dat zy deonwilligen tot

de voldoeninge derze'.ve omflagen zouden conilrin-

geren , niet tegenllaande appellatie of oppofitie ;

mits daarvan vry en exempt laatende zodanige per-

foonen, als by het declaratoir van Hertog Carel van
Bourgondie zyn uitgezondert. ^^o

't Hof

2470 22. Aug.

Mei.

I
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1481 "• Maart. 't //<?/" verlCent die van den Hage Executorie op
St. Cur.

j^gj. yoorfz Mandament tegens den onwilligen, en

verklaart verders met naamen, wie van dezelve

zettingen en omflagen vry wezen zouden, met aan^

biedinge van zodanige affillentie, in gevalle van te-

genllrevinge , als tot inninge der penningen dicnftig

en van node vvezen zal. bladz 3 2-9

II. Maart. Ordonnantie van den Hoi;e 'van Holland^ nopen-
St. Cur. ^g ^^^ vrydom der Suppoollen en andere gezegt de

Efcroue. 32.9

1403 4. Febr. Maximiltaan en Philips verlecnen aan
^*' "^^ de Magiftraat van den Hage Odrooi , om te mogen

zetten op elk vat biers twee lluivers en daarbcne-

den; op eike aam Rynfche wyn vyf fciiellingcngrn.

enz. ; daaronder niet begrepen de Suppoolten der

Kamere van den Raade en andere, die gcwoon zyn
vry en onbelall te wezen te contribuercn met die

van den Hage. 336

1484 14- Nov. __ beveftigen het Hantveft van Hertog IVil^

km van Beyeren den zejden , in opzigte van het ge-

nieten van de voordeelen van den Excys , Vlees-

halle, Vifchmarkt, Kraane enz. van alle die vvynen

fleten en tapten , al warenze Suppooilen ; dog met
uitzonderinge der Edelen in den Hage refiderende

,

en van de Officieren van ffen Graave of penllocn

van denzelven trekkende, als van ouds. 338

14.87 27. Nov. Dezelve confirmeren nog het genieten van den
Excys , mits zulks toegellaan weideadc door die

geene die daarin plegen en behooren te confente-

ren; en mits die niet hooger Itellende, alsze daar

uitgedrukt was; en behoudens ook den vrydom der

Edelen, Suppooften, enz als voorheen. 34^

ly'B 31- Aug. Ordonnantie van de Weeskamer van "s Graven-

hage, 193-zoo

JJ16 ai.Maart. Karel de V., Graaf van Holland, hevefligt

het voorfz Privilegie door Ilertog IV'illem van Beye-

ren en andere Graaven van Holland , nopende den

Excys, Vleeshal, Vifchmarkt en Koorenma kt aan

den Hage verleent , en odlroyceit hen het hcffen en

verhoogen van de Excylen op de wynen en bieren,

die in den Hage gedronken en gelklcn zullen wer-

den, mits daarvan vry en exempt blyvende de per-

zoonen aldaar uitgedrukt. 344*

21. Maart. verklaart nader, wclke perfoonen onder

het getal, in 't gemelde Odrooi gefpecificeert , mcde
begree-
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begrepen zuUen werden, en den zelven vrydom
nieten. bladz.

ge-

447

1517 29- Jul"- 't //tf/ approbeert de Ordonnantie by de Magi-
llraat van den Hage ontworpen , op het heffen en
invorderen van een Weekgeld , by wyze van een

Hooftgeld, over de burgers en ingezetenen , te be-

talen na ieders Itaat en gelegentheid , tot voldoe-

ninge van \tiaags aandeel in de oorlogs-laften. 313

15x0 20. April. Hendrik Grave -van Naffan ^^
Stadhouder dezer

Landen condemneert eenige Suppoollen, die ook
voor onvrye perfoonen wyn en bier getapt hadden
contrarie het Odrooi aan die van den Hage ver-

leent, vervallen te zyn van hunnen vrydom, en ftelt

van nu voortaan drie vrye Tappers voor deSuppoof-
ten, mits by hen, hunne vrouwen en dienltboden

eed gedaen werdende , datze aan niemant dan aan

vrye perfoonen wyn en bier zullen lappen. 349

ifzi 10. Junu. Keifer Karel confirmeert de Ordonnantie van
hend'trky Grave van Najfau, nopende de corredie

der Suppoollen , die onvrye perfoonen wyn en bier

cm geld tappen , en verleent die van den Hage
nieuw Odrooi tot verdere beteugelinge der vrye

Tappers. 348

152,4 31. Julu. Uitfpraake en Ordonnantie van Keizer Karelvoor
die van den Hage, over het doen van 's Dorps reke-

ninge; behandelen der middelen en 't Itellen van
ordres tot voorkominge van verfcheide gepleegde

abufen en fauten voor het toekomende. 3SS

I. Aug. Commiflie op den Stadhouder Generaal, om de
jegenwoordige Treforiers van den Hage af tezetten,

hunne rekeninge te laaten doen, en weder andere

in derzelver plaatze aan te flcllen. 373

1. Aug. Gelyke Commiflie, om dc regerende Schepenen
van den Hage aftezetten, weder nieuwe in de plaat-

ze aan te flellen tot St. Catharinendag naaitko-

mende, en den behoorlyken eed aftenemen. 37J

II. Aug. Inftruftie voor de Treforiers van den //^^f. 374

2. Januar. 't //(?/confenteert 'Dirk Tieyn en Simon Janfz^
i>t. Citr.

i^y jgj^ Stadhouder Generaal gecommitteert tot het
vervolgen en iblliciteren van "sHaags zaaken, om
tot hunne afliftentie een Advocaat en Procureur te

mogen ncmen tot lafte van den Hage. 184,

15-31 17- Januar. Keizer Karel afgefchaft hebbende allc Feeften

en
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St. Cur. en Kermiflen binnen den Lande van Holland , or-

donneeit, dat dezelve voortaan in alleSteden, Dor--

pen en V^ryheden gelykclyk, alle jaar in September
des Sondags na St. Matheusdag, voor den tyd van
drie dagcn zuUen gehouden werden, op virbeurte
van vyftig guld. ifla^z'! 440

*5'3* 12. April. j^^Q of Reglement noopende het onderhoud van
de kade buiten de Leproofen van den hage. ^60

If39 5- Sept. Ordonnantie, daarby de Dienaars van den Pro-
cureur-Generaal en den ' ailliu van den Hai^e vc! i>o-

den werden oneerlyke Tavernen en Eordelen aihier

op 't Spuy te houden. 5-

1

'544
|,^

Febr. Qffg ^^^ Malfen, Secretaris van den Rove, by
het Hof .angcftelt tot \S'eesmecller van den Hage-,

behoudens zynen vrydom hem als Secretaris en
Suppooil van den Hove competerende. a 16

1 545* <5. Juni. Keizer Karel verbied eenige Boelhuifen te

houden binnen den Hage en Hage-ambagt , dan ter

prefentie van den Secretaris en ijode van den Hage.

15-47 zi. Nov. 't H(5/continueert de Magiftraat in haaren dienlt.

no

15-49 13. Nor. De Schepenen van den Hagehy 't Hof'm den dienll

gecontinueert. no

iffo 9. Junii. Ampliatie op het vyfde Artilvel van de Ordon-

nantie van de Weeskamer. 200

II. Julij. 'tHof confenteert die van den Hage, om een hal-

ve ftuiver op elk vat bier te mogen llcllen, tot ver-

val van de quote van deri Hage in de onkoiien van

het fchieten van de Vaart na T>elft. 3^3

J5'5Z 30. Dec. Authorifatie op twee of drie van de nieuw geeli-

geerde Schepenen van den Hage tot het verrigten

van eenige zaaken van politic en tinantie. 389

J553 y Mci. Commiffie op Vincent van Lebeftein-, om als Bail-

liu en Schout van den Hage te eeden de perfoonen

by den Stadhouder Catharine laatftleden tot Schepe-

nen van dezen loopenden jaa e genomineert , en

met hen partyen regt en julHtie te adminiftreren

;

zonder dat de voorfz. Schepenen gvfelbaar of execu-

tabel zuUen zyn voor de fchulden van den Hage.

390

U. T)eel. ^qq Kei-



5o5 KORTEINHOUD
IS S3 20- Mci. Keizer Karel verleent die van den Hagc Oc-

trooi, om te mogen heffen boven de gewoonlyke
excys nog een meerder excys op wyn en bier voor
den tyd van zesjaaren, tot'betalinge van 's Keifers

% beden en agterilallen van den Hage, waarvan vry
zouden zyn de perfoonen breeder aldaer uitgedrukr.

bladz. 384

17. Aug. Attache op 't voorgaande Oflrooi noopende
het heften van een meerderen excys op wyn en
bier. 387

2. Dec. AuthorifatieopdeoudeSchepenen van'tvoorleden
jaar, om de gevangens, by den Bailliu in hegteniffe

gehouden werdende, te hooren en examineren,
initsc;aders ter vermaninge van den Bailliu regt en
jullitie daarover te wyzen. 391

28. Dec. Auftorifatie op Cornelts van Aecken^ Symon van
der 'Does-, Jacob van der Mye IV'tllemfz, woonende
in den Hage., en Jacob ^imonfz woonende tot Sche-
velinge , om te llaan over alle Schepen - brieven ,

Contraden, Certificatien, enz. die men gewoon is

voor 't Geregte van den Hage te paneren,en voorts
regt te doen. 114

St Cmk'
Auftorifatie op Gysbrecht vanJVyngaerden-, Bailliu

van den Hage , om zekere perfoonen , by hem cri-

minelyk gevangen , in hegtenifTe te houden op
'sKeylers kofte, ter tyd toe de geeligeerde Schepe-
nen van den Hage eed gedaan zullen hebben. 391

ISS^ 3- Dec. CommifTie op Mr. Cornells Suys , Raad in den
Hove, en Gerart van Renoy, Rekenmeelter, om te

hooren en fluiten 'sHaags rekeninge. 367

^5sy II. Aug. Commiffie van 't Bailliufchap van den Hage op
Lodewyk Cheraets, om 't zelve by provifie te bedie-

nen , tot de wederkomlt van Gysbert van JVyn-
gaerden. 3 9

19. Aug.
Requefte van deSxAETENVAN Holland aan

den Raade Provinciaal , ten einde Louis Cheraarts
voor als nog de exercitie van 't voorfz Bailliufchap

zoude werden geinterdiceert. 4.1

Appointement van den Hove op 't zelve Requefl.

4i

ij"59 21. Oftb. Advys van den Hove op 't verzoek van die van
den Hagct om twee Burgemeelteren tc hebben. 392-

Am-
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JS99 '°- ^'^^- Ampliade op het zefde artikel van de Ordonnan-
tie van de Weeskamcr. l^lad^s,. zoo

1(5. Nov. Philips de 11. oftro3Tert die van den Huge

y

om twee Burgemeelters te mogen hebben bovcn het

getal van Schcpenen , tot zodanigen eere , regten en
prceeminentie als andere Burgemeederen van de
groote of kleine Steden van Holland genieten en
gebmiken. 393

i')6o 6. Julii. Inflruflie voor de Burgemeefleren van den Hu-
ge. 395'

i^^i 3- Odob. Advys van den Hove op 't verzoek van die van

den Haget dathunne vonniiTen onder de zellig pon-

den executabelzouden zyn onder cautie. 398

14. oftob. 't Hof interdiceert de Boden van den Huge geen

boflen meer te dragen met het wap^n van zyne Ko-
ninglyke Majelleit of van Holland, maar alleen met
het wapen van den Hage\ en ook geen befjotene

brieven van den Hove meer te dragen of die ter

executie te llellen. 4ox

lo JaTi. Philips de 11. gunt aan die van den Huge Oc-
trooi, dat alle vonnill'en by hen gevvezen, nict mon-
terende de Somme van zedig ponden , executabel

iuUen zyn onder cautie. Ende ontzcid hen geen

arreften te verleenen op perzoonen van buiten ko-

mende, maar zig dien aangaande te vrede te hou-

den met dc oude ufantie, en daarinue te rcguleren

na de difpofitie van de belchreven Regten. 399

1C64 3o- J^"- verbied , dat nicmand de kadc, begin-
"*

'St. Cur. nende van 't Sieke van den Hage tot Rysizyk op of

airyden zal met eenige paarden , op de boete van

drie gulden 4-7

5^^528. Jan. De Magillraat van den Hage gecontinueert ter

St. Cur.
jyjj jQg jjjj. jg rekeningcn van d n Hage-, \an 'c

Raedhuis en andere gehoort en gelloten zuUen zyn.

11^

iy^9 io. April. Refolutie van de Staaten van Holland,
om van den Hovc Provinciael pro ifie poenaal te

verzoeken tegens eenige Brabanders , in Holland

amptcn bcdienende. iiB

,^-Q 12. Maart. CommifTie van 't Bailliufchap van den Hage op
'^7 St. Cur.

^e,-, oudften Schepen aldaar, om 't zelve ampt by

provifie waar te nemen tot de wederkomil vanC////-

n. Tied ^qq ^ ^''"'^^



5o8 KORTE INHOUD
laume La Grande Bailliu van den Hage^ te BruITel

gevangen zittende. bladz. 43

le-ji 2(5. April. Commiflie van *t voorn: Bailliufchap op T>irk

TauWy Schepen, met mage om in cas van noodza-

kelyke afwezendheid een van de andere Schepenen
te mogen iubftitueren. 4}

I ^y% \6. Odob. De Staaten van Holland au(floriferen de
Magiltraat van den Hage^ om haare excyfen te mo-
gen verhoogen. En de continuatie van dien den 14.

Maart 1574. 411

15-77 i8. Mei. Jan Turtyck, een der Secretariflen van den Ho-
ve by de Staaten aangeftelt en gecommitteert

tot het expedieren en tekenen derCommiflien, Oc-
troyen en andere brieven , die onder het zegel der

Koninglyke Majelteit wierden verleent. 416

15-79 23. Nor. Dr. Camille de Cajlre by 't Hof, de Rekenkamer
en Magiltraat van den Hage , op zekere conditien

en wedde tot hunnen medicynin ^^nJtiage aangeno-
men. -^^7

ij8i 8. Januar. De Staaten van Holland verleenen op
den naam van Koning Thilips aan die van den Hage
Oftrooi van een Jaar-en taarde-markt , welke zy

eertyds van Hertog WtLlem "van Beyereji wel verkre-

gen hadden , maar door de oorlogen en den tyd

verloopen en in veele jaaren niet gehoudenwas. 415

1581 5- Febr. Advertentie van den Prefident en Raade van den
Hove, dat die van den Rade van Appelop den 13.

Febr. zullen houden hunnen eeriten regtdag ter

plaatze daar deGecommitteerde tot de Revifie voor-

maalshebben gebefoigneert. i4i

I5'84 24. Febr. Ordonnantie voor de SecretariiTen van den Hove
aangaande 's Lands zaaken. 416

17. Mei. Refolutie van zyne Excellentie en de Raden nef-

fens hem geilek noopende de \oldoeninge van

's Haags quote in deConfenten, by het Hof en de
JMagiltraat van den Hage iedcr voor de hclft ; met
verklaaringe dat onder den Hove zouden begiepen

zyn de Hooge en Provinciale Raadcn met alle de
tjuppooflen, enz. 2,40

18 Mei. MifTive van zyne Excellentie aan de Prefidenten

en Raaden van den Hoogen en Provincialen Raaden
ten voorfz einde. "^39

Miilive
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1584, 5- I^o^- MilTive van den Hove van Holland aan de Magi-
flraat van den Hage , ten einde zy niet zoude
voortgaan met het hooren en fluiten van de rekc-

ninge haarer Treforiers, dan ten overftaan van twee
CominifTarilTen , volgens fententie van zyne Keizer-

lyke Majeileit en 't oud gebruik. bladz. 1S7

9. Nov. Refcriptie van de Magiltraat op den voorigen
brief; bcM eerende, als nu, na 't voorbeeld van an-

dere Steden, daar toe niet mcer gehouden te zyn.

368

IJ85 9- Jan. Nadere Miflive van den Hove, ten eJndc ak voo-
ren, met bedreiginge, van , in gevalle van nalatig-

heid , tegens haar te doen procedeeren als na rcgten

en redenen. 371

13. Jan. Berigt en Advis van 't Hofa^n haar Ed. Gr.Mog.
op de Requefte van de Regeerders van den Hage
aan de Staaten van Holland, nopende het doen van
hunne Stads rekeningen ten overftaan van gemelde
Commiflariflen. ^6^

8. Febr. Refolutie van de Staaten van Holland, dat die

van den Hage hunne quote in de 75000. gulden
mede zullen opbrengen, mits dat dezelve daarop in

de Vergaderinge van de Staaten eerll en alvoorens

zullen gehoort werden. 258

19. Febr. De Staaten VAN Holland aangeftelt heb-
bende Jan Janfz van Zuyrendael tot den tweeden
vryen Tap , vverd dezelve mitgaders zyne huis-

vrouw en dienl^maagd beedigt by twee CommilTaril-

fen van den Hove den 1 6. Febr. 1585-. 35-3

7. Maart. De Staaten van Holland verklaaren , dat

die van den Hage zig zullen reguleren in 't doen
van de rekeninge hunner Treforiers agtervolgende
de Sententie en Ordonnantie van Keizer Karel, en
voorts wat daggelde de Gecommitteerden van den
Hove en Rekenkamer op de auditie derzelve reke-
ninge voor vacatie zullen hebben en genieten. 371

26. Julii.
Dezelve verleenen aan de Regeerders van dert

Hage afte van verbintenifTe, voor zodanigc pennin-
gen als by hen ten dienfte van den Lande op de rc-

partiticn werden geligt. 25-7

2<5. Julii. Refolutie van dezelve, dat de Capitale Leenin-
ge in den Hage getauxeert en verdeelt zal werden
by twee uit den Hoogen en Provincialen Raden,

^qq 3 en
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en de Kamcr van Rekeninge, en by twee uit de
Magiftraat van den Hage, enz. bladz. 15-6

1586 23. Jan. Refolutie , waarby de Staaten van Hol-
land den eerften Deurwaarder van den Hove ge-

latten de goederen van de burgers en ingezctenen

van den Hage binnen ^elft te arrelleren, enz. xj8

19. Jan. Inftruftie voor de Gedeputeerden van den Hoo-
gen en Provincialen Raaden, mitsgaders de Kamere
van Rekeninge, om op den dagvaard der Heeren
Staaten te vertoonen , hoe zy te onregt in de belaf-

tingen en quotifatien van den Hage werden betrok-

ken. 417

8. Aug. Klagte van de vier Collegien van de Societelt,

wegens de repartitien in gereden gelde by of van

wegen de Staaten van Holland over den Hage ge-

daan j appelleren dcswegen aan den Graave van
Leicejler^ dog het verlchil eindelyk by CompromilTe
gebleven aan zyne Excellentie Matirits van Najfau ,

en eenige Raaden nevens hem. 4x1

Remonflrantie en Doleantie by de vier Collegien

nopende het voorlz gefchil aan de gemelde Heeren
Arbiters overgegeven. 41^

9. Aug. Uitfpraake der gemelde Heeren Arbiters daarop.

419

30. Oftob. Miflive van de Staaten van Holland en
Westvriesland aan de Collegien v n den
Hoogen en Provincialen Raaden, Kamer van Reke-
ninge en Magiftraat van den Hage, ten einde zy
eenige Gedeputeerden in de Vergaderinge der Hee-
ren Staaten zouden fchikken, om te helpen refolve-

ren in een extraordinaris Confent van hondert dui-

zend ponden voor zyne Excellentie den Graave van
Leicejier. x^x

1587 28. April. Verdrag tufTchen de Collegien van den Hoogen
en Provincialen Raaden, Kamer van Rekeninge en
Magiftraat van "sGravcnhagCy nopende het invoeren
van zekere middelen van belaftinge , zoo vvel over
de Edelen en Suppooflen als over de burgeren en
ingezetenen van den Hage. 244

1. Mci. Publicatie wegens de Societeit nopende dc ver-

hooginge van den excys op de wynen en bieren,

die in den //^^^ geileten en gedronken zouden w^x-
den. 24^

Am-
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15-87 -^- Sept. Ampliatic op de Ordonnantie van de Weeska-
mer. ^ladz. 201

ijSp i9- Julii. Tweede Ampliatie op de Ordonnantie van de
Weeskamer. ^o^

15-90 16. Mei. Andere Ampliatie op de, Ordonnantie van de
Weeskamer. 203-io5'

16. Mei.
• Nadere Ampliatie op de voorfz Ordonnantie. ^os

16. Junii. Augmentatie van de weddens van de Weesmee-
flers van den Huge. 206

Dec. Commiflie op Loufvan Laudskr&on, om by pro-
vifie te bedienen 't Bailjuichap van den Hage^ in
plaatze van "Dirk van Sypefieyn , by den Hove gefuf-
pendeert. .3

MifTive, waarby 't Hof den Hcercn Staaten van-

Holland verwittigt van de voorlz proviiionele aan-
Itellinge. ^8

Ifpi 21. Jan. De SxAAtEN van Holland oftroyeren die

van den Uage-, dataldaar boven hct gttal van Sche-
penen en twee Bu-iremeelteren nog een derde Hur-

gemeelter zal werden gezet van de notaheHie van
den Hage , mede tot zulken eere , regten en pr^ecmi-
nentien, als enz. 430

Ijpx 18. Febr. Placcaat van geen honden by dage of by nagte in

den Dorpe van Scheveninge los of ongekoppclt le

laaten loopen, geduurende den tyd van het dioogea
van den vifch; endezelve gevonden a erdendein de
droogtuinen , vryelyk zonder iets tc verbeurcn

,

dood te mogen flaan, 43

1

i-ii. Sept. Refolutie van de Sta a ten v A n Hol land,
op het uitzetten van der Weezen penningen, endat
de verlydinge van conltitutie van renten voorWees-
meeiteren gedaan met hypothecatien , van zulken
kragt zal wezen of het voorSchepencn gedaan ware,

308

1^93 i6. April. Ordonnantie op den vryenTap in den Hage. 354

15-5)4 ^'- ^°^'- Oftrooi voor die van den Hage^ om agt of tien

duizend gulden te mogen ligten tegens den penning
10. of 14. tot dienile en onderhoud van den Itaat

van den Hage% mits dat van nu voortaan dc extraor-

dinaire rekeninge, even gelyk de ordinaire van cle

Treforie voor Commilfarillen van den Hove en
Ke-
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Rekenkamer gehoort en gefloten zullen wordeni

bladz,. 433

lypc II. Julii. De SDe bxAATEN VAN HoLLAND confentercn

aan de Societeit , om een Burfaal te mogen hebben
in 't Collegie Theologia te Leiden y als

Steden.

.AAXr «^^> «.* «.A^ ^' V^^ Aft

andere kleine

z66

1597 '5- Maart. Dezelve bewilligen den Regeerders van den fJage^

om hunne Paarde-en Beelle-markt , die gehouden
wierd agr dagen voor Meidag, te mogen verleggen

na den uitgank van den vrydom van de Valken-
burgfche Paardemarkt. 4,34.

i6oo 10. oaob. Miffive van de Gecomm'ttteerde Raaden aan de
Magiltraat van den Hage , nopende zeker misver-

ftand tuflchen de voorn : Regeerders en de Hoogen
en Provincialen Raden , beroerende het maken der

Quohieren van 't Schoorfteengeld , &c. 1160

1603 28. Maart. Afle van compromiffie, waarby de Heeren van
de Societeit hunne gefchillen, tuirchen de drie Col-

legien ten eenre en de Magiltraat van den Hage ter

andere zyde gerefen , nopende den ophef van de
oude en 't bewilligen van eenige nieuwe belailin-

gen ; als mede op de adminiltratie en behandelinge

derzelve , ftellen ter uitfpraake van eenige Heeren
daartoe benoemt. 247

48. Mei. CommiiTie van de Societeit aan een Student om
in 't Collegie Theologiae te Leiden te werden inge-

nomen. 2.57

3-10. Sept. De vier Collegien (" de Societeit in den Hage uit-

makende) nenens de andere Steden ter dagvaart
befchreven zynde, om te bewilligen voor het aan-

deel van den- Hage in de 300000. ponden, confen-

tercn nog voor cleze reife daarin. 243

15. oaob. Uitfpraake der Heeren Arbiters op de voorfz ge-
fchillen 247-2JI

IdO/ 18- Julii.

i<So8 4. Jan.

Auftorifatie van de Magiilraat op de Wees-
meefteren van den Hage , om der Weezen pen-

ningen te mogen beleggen op 't Comptoir van
Holland, 't Corpus van den //<7^^ of op de .y^f/f/^/V

aldaar. xo/

De Staaten van Holland verleenen de Ma-
giilraat van den Hage Oftrooi, om op het Corpus
van den Hage te mogen ligten tien duizcnd gulden

Capiiaal lolrenien tegens den penning veertien tot

repa-
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reparatie en vernieuwinge van eenige Stadsvverkcn'

bladz. 4.45'

1609 7. sepc. Commiffie en Inltruftie voor den Rent-Meefler
Generaal Van der W'eeskindcren goedcren ter

Weeskamer van den f/^^^ beruitende, 210

i^iz 19. Dec. Continuatie van 't Octrooinopende het ontfangcn
van het Duytje voor kade-geld tulFchen den \]age

en het Sieke. 44.1^

i5i3 15. Jan. Refo]utievanZ;^^^£'i/.Gr<?(?/', A%.,dat der Wees-
kinderen penningen, die uit de Weeskamer gellek

worden op renten , vry en ontheven zullen zyn van
den xl. penning. 208

1614 21. Dec. Provifionele Ordre by de Staa TEN van Hol-
land geftelt op de differenten tuflchen den Provin-
cialen Rade en Magiltraat van den Huge. 44.7

14. Dec. Keure en Ordonnantie , waar alle kraamen en
waaren op de Marktdagen moeten Itaan. ^\,z

i^if 16. Oftob. Keure en Ordonnantie beroerende de Beeftemarkt

en hec ftaan van Ollen en Koeyen. • 444

8. Dec. j)g Staaten van Holland vergunnen die

van den Hage Oftrooi, om de landen en gronden,
die zy nodig hebben by taxatie aan te nemen, en
accorderen hen mede in eigendom de viilcherye in

hunne gedolven wateren. 4 5'i

16x8 i- ''^P'"'!. Arte, waarby de drie CoUegien de middelen van

belaflinge op de Edelen en Suppoolten (voorheen

by hen ingewilligt, ) doen intrekken. rss

i6»o 23. Juhi. RefolmievandeSTAATEN van Holland, waar-

by de drieBailliuwen, als van der Goude, den Hage
en van de Zype van hunne ampren werden gedepor-

teert, met bevel aan Gecommitteerde Raden, om
het zelve op de gevoegelykile wyfe tcr uitvoeringe

te Itellen; en voorts de contenfien en diverfiteit van
opinien in deze gevallen onder de Leden , fecreet

te houden op den eed. Jo

1(521 25. Sept. Requefte van de A'fagiftraat van den^^^^ aan de

Staaten van tJollandy om te hebben een permanente
V'roetlchap en vermecrderinge van 't getal der pcr-

foonen , waaruit de gehccle regeringe zoude beilaan.

T » *

16x3 20. Maart. Oftrooi by forme van continuatie , waarby de

//. 'Deel. R r r Ma-
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Magiftraat geaudorifeert vverd, om in plaatze van
een duit voor kade-gcld tuflchen den Hage en \ Sic-

ken , te mogen heften een oortje van ieder Paard,
Os, Koeof Varken, en .van ieder Schaap en Kalf
een duit, die over de gemelde kade ryd, gedreven
of geleid vverd. l;/adz. 457

i6%f 20. Maart. Odrooi aan de Magillraat van den Hagey om met
de eigenaars van de landen, naall aan de gragten

en cingels van den Hage gelegen, te mogen houf-
flagen en tot banwerk Itellen , zulks zy in billykheid

ten meeften dienfle van de voofz Cingelen en Gragr-

ten bevindenzoudetebehooren, en ook daarover de
Schouwe te doen. 45:8

23. Sept. Odrooi voor de Magillraat, om tot herflellinge

haarer Treforie op ieder Hoop brandewyn , die in

den Hage en Jurifdiftie van dien geconfumert werd

,

te mogen heffen , 't zy by colledie of verpagtinge

,

twee fiuivers. 460

i6i6 3. Julii. Verzoekvandie van den Hage aan de Staaten van
Holland, om te hebben een afzonderlyken Ontfan-
ger van gemeene Lands middelen; en Refolutie

daarop. 262,

1617 17. Dec. Refolutie van haar Ed. Groot Mog. op het ftellen

van adjunfte Commiflariflen by de Societe'tt in den
Hage op het redres van de verpondinge aldaar. as^

i6zp 23. Mei. Vertoog by die van T^elft aan de Staaten van Hol-
land , dat de Regeerders van den Hage zonder ee-

nige lafl van de Vergaderinge onderuaan werken
van fortificatie aan de eene zyde van den Hage te

maken.
^ <

^^9
«

12. Julii. Refolutie van haar Ed. Groot Mog:, waarby die

van den Hage in de Vergaderinge ontboden zynde,
om redenen te geven, waarom zy tegens de Refo-
lutie van de Heeren Staaten en het verbod van de
Gecommitteerde Raaden vcortgingen met het op-

maken der gemelde fortificatie, gelaft werden het

verllerken van den Hage te Ibaken, op poene, dat

anders daartegens feytelyk zoude werden voorzien.

269

163 z 9- Sept. Publicatie en Ordonnantie op het onderhouden
van de kade van 't Sieke van den Hage tot de Wa-
termolen toe. 4<^J

1033 9. Maan. Odrooi voor deConfrerie van de C/sw/z/Vrj-Jr^//^-

teryc in den Hage. om eenigc qrven van haareDoe-
le
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le te rtiogen verkoopen , om met huifen betimmert
te weiden, bladz. 463

1635- I. Mei. Verzoek van de Magiftraat, om den //^^^ te mo-
gen verfterken. 272

6-7. Julii. Refolutie van haar Ed. Groot Mog., om de re-

troaden op te zoeken , en na te zien , wat in den
jaare 1629. op het voorfz, fubjeft is gerefolveert. 273

12. Julii. Protell van de Heeren van Delft, tegens hetfor-

tificeren van den Hage. 273

24. Nov. Miflivevan de Collegienvan deSocieteit zznFre-
derik-Hendrik Prins van Oranje, nopende het af-

danken van de Waartgelders alliier in den hage.

2-74

27. Nov. Antwoord van zyne Hoogheid daarop. 2.74

''^^'^'^ I. April. Refolutie van de Staaten van Holland, op het

verzoek van de Magiflraat den Hage , om een eigen

Ontfanger van des gemeen Lands Middeien te mo-
gen hebben, als andere Steden. 262

24. Julii. Ordonnantie van haar Ed. Groot Mog.-> hoeveel

Burfaalen ieder Lid in het Collegie Theologia te

Leiden zoude mogen houden, volgens de daarby

gevoegde lyite. ^6j

19- Nov. Commiflie op Mr. Johan Oom van Wyngaerden
Preiident in den Hove en Mr. Louis van Kinfchot,

Auditeur van de Rekeninge in den Hage, tothoo-

ringe en iluitinge van 's Haags rekeninge. 3 6y

i<^43 7- Aug, Oftrooi aan die van den Hage, om hunne Paar-

demarkt voortaan te mogen houden in de Kermis

van Mei. 4<^4

\6^6 28. Maarr. Stigtinge van de Nieuwe Kerk uit wat middeien

te vinden. En de Societeit daarover altoos het ge-

zag en bewind te hebben. 2,63

1647 17- Mei. Publicatie van de Magiflraat van den 77^^^, per-

mitterende de Buitenluiden , die op de gcpall'eerde

Kermis met hunne kraamen, contrarie de Publica-

tie van den 12. dezer maand, op het Buiten-hof

geltaan hebben , onverhindert te mogen vertrekken

,

mits hunne naamen en woonplaatzen bekent maken-

de. 438

16^0 14- Maart. 't Hofvan Holland committccrt Cornells Naggers,

U. "Deel. Rrr z om
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1 6so om den 80, en penning van de huizen en erven , ftAan-

de op 't Buitenhof enCingel of elders in den Hage,

ten behoeve van de Societeit in te vorderen. ib(J

J 9 Nov. Miffive van de Staaten van Holland aande Ma-
giltraat van diQuHage, dat zy, mits het overlyden

van den Prince van Oranje , aan haar Ed. Groot
Mog. of in derzelver abfentie aan Gecommitteerde
Raden zouden overzenden de nominatie van de
voorfz Magiitraat , om by hen daarop de eleflie te

doen. 141

24. Nov. Refcriptie van de Magiflraat op den voorigen

brief, met de bygevoegde nominatie. 143

8. Dec. Refolutie van de Staaten van Holland, nopende
de eige Magilb-aats-beltellinge der Steden, die Item

in Staat hebben. 144

i6st 23. Nov. Advys van \Hofen de Rekenkamer > nopende de
eleftie van de Magiflraat van den Hage. 146

25. Nov. Refolutie van de Staaten van Holland , toe-

zendende aan den Hove de nominatie van de Magi-
flraats-perfoonen voor den jaare 165' 2. met ordre,

om by 't Hof te letten dat de namaagfchap onder
de Regenten werde geeviteert , en voorts te dienen

van advys. 147

16$x 2(5. Nov. Nieuwe Formulieren van den eed voor Burge-
meellers, Schepenen en Vroetfchap van den Hage,
by haar Ed. Groot Mog. beraamt. i48-i5'o

1653 14. Aug. Een Krygsraad in den Hage ingeftelt. 45-^

9. Nov. De Staaten van Holland vergunnen aan de Ma-
giflraat van den Hage Oftrooi, om Weesraeefteren
ter Weeskamer aan te flellen. 45-4,

5-6-
.
Dec. Bevel van de Staaten aan de Societeit , om 'c

quohier van den duizendften pennink over diQwHage
te maken. 465

i65'4.3o. Sept. Refolutie van haar Ed. Gr. Mog. nopende de
judicatuure over militaire perfoonen gemeene delic-

ten begaande in den Hage. 456

20. Nov. Belang van de Magiflraat van den Hage aan het

Hof op een mandament Poenaal , door den Procu-

reur Generaal verzogt tegens het maken van Keu-

ren, waarby de Edelen en Suppooden zyn bezwaart.

4^7
Re-
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i6^S ^5- Nov. Rcfolutie van dezelve, waarby het Subje(5l van
de onordentelyke en onbetaamelyke kuiperyen on-
trent de nominatie en daarop te volgen eledie van
de Magiftraatsperlbonen van den Hage commiiTbriaal
vvcrd gemaakt. ^/^^^ 150

i6f6 24. Nov. Miflive van 't Hof aan de Staatcn van Holland^
met eenige aanmerkingen of de Regeerders van
den Hage wel bevoegt zyn de nominatie ter veran-
deringe hunner Magilhatuure te konnen maken.

as. Nov. Relblutie van de Staaten van EioLLAND, waarby
de Magiilraat van den Hage gelalt werd de Privile-

gien , om de nominatie van de Magiilraat te mogcn
doen, over te zenden. 15-3

\6$y 10. Julii. yan haar Ed.Groot Mog.^ dat die van den
Hage niec zullen adviferen op Seurete du Corps,
dan alleen voor hunne burgeren en invvoonderen

^68

15- Sept.
^^^ j^ Staaten, dat de Magiilraat van

den Hage zoude biyven by 't oud gebruik, nopende
het maken van haare nominatie , om daaruit de
ele^de gedaan te werden. 1^3

1659^5- Nov. van de Staaten, ordonnerende op wat
tyd de nominatie van de Magiilraat , waaruit de
eleflie moet gefchieden , aan haar Ed. Gr. Mog.
moet werden overgebragc. 155"

16 3 16. Julii. Oftrooi voor de Raden en Rekenmeellers der

Graaffelykheids Domeinen en de Magiilraat van den
Hage-, tot het maKcn van eenen Straatweg tulichen

den Hage en Schevelinge ^ en het llellen van zekere

gabellen, &:c. 480

,0. Dec. Publicatie tegens het befchadigen van den Sche-

'velingCcben llraatv. eg en 't fchcnden der boomen en

andere gewallchen aldaar. 481

16^4 i8. Maart. De Staaten VAN HOLLAND o6lroyeren die van den

Hage , om de Straaten , Gooten en Rioolen te mogen
verhoogen, verleggen, veranderen en repareren na

hun goeddunken -, en tot onderhoud van dien te mo-
gen llellen en heften van de eigenaurs der huizen

op elke voet breedte van de huizen jaarlyks een

halve lluiver, of zoo veel min na advenant den

Hand der huizen en erven, daarze gelegen zyn. 469

i66f z8. Sept.
Miflive van haar Ed. Croot Mog. aan de Rcgeer-

Rrr 3 'ieis
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^66s ^9- ^^P"^-

2. Oftob.

1666

1671

19. Jan.

2. Fcbr.

18. Junii.

20. Julii.

l6yx 5- Maart.

7. April.

7- Sept.

17. Dec.

i<>73 10. Nov.

KORTE INHOUD
ders van den Hage, om op 't fpoedigile te ligten een
CompagnieWaaitgelders van 150. koppen. bladz. 275"

Tvveede mifTive , betreffende de voorfz ligtinge

der Waartgelders. 276

CommilTie, voor Antb. Cool ^Xs Vendrig van een

Compagnie Waartgelders. zjj

MiiTive van de Gecommitteerde Raden aan de Ma-
giftraat, aangaande het afdanken der Waartgelders.

278

Keure van de Magiftraat van den Hage-, dat de
Chirurgyns geen wonden mogen verbinden , zondcr

die zaaken den Officier aan te geven. 485"

Conventie tulTchen der Graaffelykheids Rekenka-
mer en de Magiftraat van den Hage^ nopende de
beheeringe van de Straaten. 475

Advys van 't Hofo^ de preferentie van verloopen
renten in den Hage. 474

Aanfchryvinge yzn de Staaten van Holland ^ande
Regeerders van den Hage, tot het aannemen van
Waartgelders , en dezeh e alle weeken te doen exer-

ceeren. a80

Aanfchryvens als vooren , om twee Compagnien
Waartgelders op te regten. x8i

MiHive van den Trhice van Oranje aan de Magi-
ftraat, bevelende dat de Magiftraats - perfoonen by
hem verkooren en in de bygevoegde lylle begrepen >

na ftavinge van den eed in hunne bcdieningen zul-

len werden geftelt. 160

Bevel van de Staaten van Holland aan de Hee-
ren van de Societeit , om de boomen rondom den
i/dr^f aftehouwen , en daarmede de aankomflen van

den Hage te belemmeren en te ftoppen. 297

MifTive van de Magiftraat aan den Tr'tns van
Oranje, nopende de gewoonelyke verkiezinge der
Magiftraats-perfoonen , Buiten-vadcrs en Buiten-

moeders van 't Weeshuis van den Hage, met ver-

zoek , dat zyne Hoogheid de afgaande Burgemee-
fters gelieve tc houden als mede genomineert tot

Schepenen , die anders nevens de afgaande Schepe-
nen mede komen te vallen in de Vroedfchap. 161

Re-
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r67i ij- Nov. Refcriptie van den Trins van Oranje, continue-
rende de oude Regentcn voor 't aanltaande jaar in

hunne refpeftive bedieninge. bladz. \6z

22. Dec. Aanfchryvens als vooren , om de Waartgelders
aanltonds aftedanken. 28x

15/4 29- Jan. Placcaat van den Hove tegens het fchenden van'
boomen en plantagien , mitsgaders het fteelen van hek-
ken, lloepen, balien, enz. in en om den Hage. 483

167Z 20. Julii AmpIiatieenRenovatievandeOrdonnantievanden
Hove, waarby de Chirurgynsinden//<^^cgelail wer-
den, na 't eerfle verband aan gequetlte perlbonen,
den Procureur-Generaal aanitonds daarvan kennifTe

re geven. Zie mede een gelyke Ordonnantie van de
Magiftraat, om als vooren, het zelve te doen aan
den Bailliu van den Hage-, zynde van dato 2. Febr.
1671. 484 48y

i67P II. Sept. Verdrag tulTchen de Magiltraat van den Briel en
van den Hage over het vergeven van het ampt van
reizende Bode van den Hage op den Briel. 486

1683 25- Febr. Ofl^rooi aan de Raaden enMeelters van deReke-
ninge van 's Lands Domeinen , nopende het reini-

gen en fchoonhouden van de ftraaten en rioolen

,

ftaande ter bezorginge van de gemelde Rekenmee-
llers, &c. 475

26. Febr. Oflrooi aan de Magiftraat van den Hage . op het

fchoonhouden en reinigen der Straaten en Wateren
op "sHaags grond ; als mede het flellen van zekeren
jaarlykichen penning op ieder huis tot verval der

kollen daar toe vereifcht. 477

1686 I. Febr. Ampliatie op de Inilruftie van de Weeskamer,
inhoudende audorifatie op de Weesmeelteren, om
der Weeskinderen gelden te mogen beleggen, zoo
wel op 't Comptoir der Vereenigde Nederlanden,

als op de refpedive Comptoiren van Holland , het

Corpus van den Hage en de Societeit aldaar 209

1687 13- Dec. Mi dive van de Staaten VAN Holland aan den
Hove, behelzende klagte van die van den Hage,
dat hen werd onttrokken de bellellinge over deib-

laate boedels, omme daarop haar Ed. Groot Mog.
te dienen van advys. 487

1688 29. Maart. Convcntie tuflchen het H/9/en de Magiilraat van

den Hage^i waarby de Opperklerken van de zeftien

Procureurs van den Hove werden onrheven van
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't vvaarnemen van alle togten en wagten in de Bur-

geryc en Schutterye alhier. 489

l7o^ <5. Nov. Refolutie van de Staaten van Holland, dat de

Steden geen flem hebbende in haarEd.Groot Mog.
V'ergaderinge, de nominatie van haare Magilhaaten
zullen moeten zenden aan haar Ed Groot Mog. of
by derzelve abfentie aan Gecommitteerde Raden,
cm daaruit de eledie te doen. i68

1706 zc. Maart. Refolutie van haar Ed. Groot Mog.y inhoudende
approbatie van hetgeconvenieerde tullchcn de Hee-
ren Gecommitteerde van haar Ed: Groot Mog. en
de Magiilraat van den Hage^ over het Secretaris-,

Vendumeeller- en Uitroeper-fchap van 'sGraven-hage

voor een fomme van twee honderd twintig duifend

guldens; en authorifatie op de Heeren Raden en
Meeiters van de Rekeninge van haar Ed. Groot
Mog. Domeinen , om daarvan behoorlyke ceffie en
opdragt te doen. 490

17 10 8- Julii. Keure tegens het tranfporteren van meubile goe-

deren zes weeken voor 't banquerot. 491

1 7 14 29. Sept. Refolutie van Gecommitteerde Raden, hoe de

Krygsraad van 't Guarnifoen alhier en de Magiftraat

2ig zullen hebben te gedragen, nopende de judica-

tuure van militaire perfoonen communia deli6ia be-

gaan hebbende. 49 x

1719 ^1. Maart. Ampliatie op de Ordonnantievan de Weeskamer,
nopende de uitfluitinge der 'Vf^eeskamer , en 't aan-

vaarden van de voogdye by de teltamentaire voog-

den. 2,13

173X I Mei, Refolutie van de Staaten van Holland en
Westvrieslandj dat voortaan geen confiscatie van
goederen by eenigen Kegter zal mogen werden ge-

decerneert. 197

1753 13- Mei. Approbatie van haar Ed. Groot Mog. op het Ac-
coord tuflchen den Hove van Holland en de Magi-
llraat van den Hage-y raakende de judicatuure over
de perfoonen alhier garnifoen houdende. 49 j

21. Nov. Oftrooi voor het Diaconie-huis van 's Graven-hu'
ge, nopende de erflenifle der geene die in ofbuiten

het zelvc Huis gealimenteert en ondcrhoudcn wer-
den. 494,

B L A D-
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I N L EI DI NGE
TOT D E

COST UMEN
VAN

sG RAVE N-H AGE.
E meldinge, wcike inhet opfchrift dernavolgen-
de Coltumen gevonden werd, van zekere Mif
five^ bevel en Ordonnantie aan de Regeerders
van den Hage overgezonden , ter nakominge van
welke degemelde Coflumen vergadert, en aan
den Hove gezonden zyn; geeft aanleidinge, om
na te gaan de rede, waarom de Coltumen van
den Hage te dien tyde zyn gevordert. In het
algemeen kan men zeggen , dat het, de zaak

van agteren ingezien , blykt , den laateren Graaven zeer verveelt te

hebben, dat hen zoo menigmaal wierden tegengeworpen, niet al-

leen Coltumen, loffelyke gewoontens en herkomens van den Lande
in het algemeen; maarooknogvan zeer veele Steden en Dorpen in 't

byzonder, die, hoevvel dikvvyls in den grond weinig verfchillende,

egter hier en daar nog al verfcheiden vvaren. Daarby vveet men,
dat de Magiltraaten , die elk in den haaren die bezwooren hadden •

daar by zeer Itip bleeven ; 't geen ook de Staaten deden, zulks dat
ze by tyden dcr huldingenonzerGraaven geengetrouwigheid ot'gehoor-

zaamheid aan hen by eedewilden beloven , als na dat de Graaven cerlt en
alvoorens het houden ennakomenvande voorheen verkregene Hand-
velten hunner V oorzaaten , Graaven en Graavinnen van Holland , Keu-
ren, Regten en Gewoontens bezwooren hadden ; gelyk onze laat-

fte Graaf Koning Tbilips de II. ten fpyt van zynen trots in den jaa-

re iSSS- (a) moelt ondergaan.

Maar dewyl 'er zaaken inkroopen , die in waarheid de Regten
van den Landsheere te kort deden (^), en in haar zelf ook niet

goed warcn , gaf zulks gelegentheid , dat de Vorlten de overlevc-

ringc van 't bewys zulker Coltumen eifchten , en zomtyds daarop al

Iterk drongen (c). Ja Keizer Karel in den jaar vyftienhonderd een-

en-dertig een nieuwe Inltrurtic aan den Hove van Holland gcvcnde,

liec

(a) Hooft, Ncderl. H'lft: I. Boek bhdz. 3.

\b) Zie de Ordonnantie op do Crimincle Juftitie van 1570. Art. 13.14. 15.

20. 24. 67. enz.

{c) Sim. van Leeuw. opdc Inleid. van de gemelde Ordonn. No. i^. pag. 124-

A
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liet onder anderc daarin vloeyen {d) dcze woordcn: „• Zy zullen

„ ook kenniirc hebben en nemen van facken, aldacr gccanlangeert

„ vverden Coflumen , gevvoontcn , Keuren of hcrcdmen van on-

3, deughdelycheit , dcfclve mogen dcclarcrcn corruptelcn, ende die

„ als ondeuchdelyck aboleren, endc te nicte doen , indien dat be-

„ vonden wort, dattet alibbchoort te gefchien. Uit hoofde van dat

Artikel ichreef het Hof nu en dan om de CoUumen van dcze ofgee-

neplaatzcn, om die te onderzoeken, en daarontrent voor het regt

van den Graavc te zorgen. 't Gebeurde wel, dat by zulk een gele-

gentheid lets verbeteit vvierd , maar het was verre van dat alles

zoiide herilelt zyn gcwecil , wanneer de Staaten van Holland
in den jaare vyftien-honderd-tagtig lieten publicercn de bekende Or-
donnantle van dcTolicien ^\Vl welker 39'K Artl. zy medeaan diegccrc,

die zekere voorregten, laden, enz. voorgavente hebben , ordorineer-

dcn het overbrengcn in de Griffie van den Hove van Holland, van „ alle

3, alzulcke Rechtcn, Coltumen en Ufantien, 't zy van naelHngen,

„ nakoopcn, pondt-gelt, recht van Leenen, die by eenige belteif-

„ te, uyterlte difpolitie , tranfporten , Houwelykfche Voorwaar-

„ den, en anders, hoe dat het zv, aenbeiterven en opkomen , Ze-

„ gcl-recht en alle andere rechten, die fy refpedlive in hare Juris-

„ dittie, Ampten en Officien genieten ende gebruycken, en voor
„ den jaere duylent vyf hondert twee en tfeventich ghenoten ende

„ ghcbruyckt hebben , omme op de onderhoudenilTe van dien in alle

5, egualiteyt, en zulks de Staetenbevindenl'ulkn, ten meeiten dienf-

„ te van de Onderzaten te behooren, voorficn te vvorden Dit zoo
van tyd tot tyd geordonneert zynde by de Hooge Overheden, is

het geen wonder, dat men noopende zommige plaatzen vind Ituk-

ken, die uitwyzen 't geen zig in dien opzigte heeft toegedraagen.

En zoo is ons dan voorgekomen de brief van den Hove, van den
17. Maart vyftien honderdzevenen veertig na llyie van den Hove, ter

dier zaake gefchreven aan Vincent van Lcbefleyn-, als doen Bailliu

{e) van den Hage , dien wy hier laaten volgen

:

,
DeHeere van BEVEREN, van der veere, vlissin-
„ GEN, BROUWERSHAVEN, DUYVELAND&c. .STADHOU-
„ DER GENERAEL; DE EERSTE EN ANDERE RADEN DES
„ KEYvSERS over HOLLANDT, ZEELANDT EN VRIES-
,, LANDT.

„ Ecrfaame t ^ijcrete, goede Vrund.

MifTive ,» TTTY hebben ontfangen fekere MifTive van -de KeyferlyKc

Hove" " ^^
"^Icn » '''^^- ^^ agtervolgende de exprelle bevelen van zyne Majeltcits

vandcn „ VV Majefteit in dato den naeftleiten Januaiy 15-45. J'///(? C«-

Bailiiuw „ fchryven, ordonneren U dat gy binnen twee maanden na data
van den „ van defen ovcrbrengt , ofte by uwe Gcdcputeerde van uwcnt

'^'^'
„ we-

(^) Art. VIII. ontrent het cindc.

• (*) Zie van den zelveii hiervooren coder de Bailliuwen van den Hage.
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wegen alles volkomentlyk geinftrucert, doet overbrcngcn alhier omme
in den Hage in gefcrilte authcntik alle alfulke Coiluymen , als gy binncn

pretcndecrt geufeert te hcbben tot op den dag van huyden , foo ^'''^^^

wel in materie van jurifdidie,Succcffieii,Lcenen, Naeltinge, ey- S"'
gen goeden, Huvvelykfe Voorvvaarden, Teltamenten, Douarien, oveite

Donatien en andere Contrarten ondcr den Levenden, Naaflinge ^^^'^^^

van Bloede, en Prefercnticn, als ook in Materien Crimineel en gcCof-
andere diergelyke CoHuymcn, om dezelve voorts ontfongcn, ge- tumen,

levert en volkomen te werden de beliefte van de Keyferlyke Ma- ^'^ "^^^

jefteit voorfchreven. ^r'^^i'•' ulcere.

,, Eerfame-, 'Difcrete-^ Goede Vrniid.,v^r\ des te doen en fyt in gee-
„ ne gebreeke , en ons Heerc God Ty met U. Gefchreven in

„ den Hage den 17. Maert 15-47, naar llile van den Hove,
( was ondertekent

)

J. VAN DAM.

„ Op ten rugge flont gefchreven, Eerfame, Difcrete, Goede

„ Prund , den Bailliuw \'an den Hage , Vincent van Lebejleyn.

De Magillraat van 's Graven -Hage dat aanfchryven opvolgende,
zond aan den Hove deze navolgende Coitumen in agtien Articulen
bellaande.

„ r/) ma. Deze Couflu-
Vcrkkringe van dc Couf-

^* men zyn op 't fchryven van tumen , die men uleert in den Ha-
myn Heeren den Stadhou- ge in Holland en by de Regeer-
der,Preridentendc Radcn ders aldaar overcrezonden myii
geamplieert, en de zelve

^^^^^ j^^^ Stadhouder, d'eerlle
overgeionden volgens heu-

1 1, 1 1^11
ren Miffive in dato den 17.

^""^^ d andere van den Raede des

Odober 1569. Aftum den Keyfcrs, over Holland, Zeeland,

en

* De nummers , die op de zyde dezer Coftumen gefteic zyn , w^-zen aan de

bladzyden van dendruk dcrzelve, agter de Befchryvinge van 'sGraven-hagedoor

Gysbert de Cretfer , 't gcen wy nodig geagt hebben alhier te berigten , om dat

^vy zelve , in de voorige Deelen dezer Befchryvinge , deze Coftumcn aanha-

lende , die nummers hebben gebruikt , waar door dan de aangetrokkenc plaatzen

ligtelyk konnen nagcgaan worden , zonder dat men den driik van de Cretfer no-

dig heeft.

(/) Deze aantekcninge , fchoon tot een vcel laateren tyd behoorende , hebben
vry alhier in de verfcheide affchriften , die we van deze Coflumen gezien en met
de gedrukte vergeleken hebben , alzoo mede gevonden , en dierhalven dczelve

ook op deze plaatze laaten blyven.

A z



6 INLEIDINGE tot de COSTUMEN
29. Maert anno 1570. na en Vriclland, achtervolgendezec-

Paellchen. kereMiffivc, bevel en Ordonnan-

tie aan denzelven Reo-eerders over-

gezonden , van wcgen dcs Keyzcrs,

in daro den 1*7. Maert anno 1 547.
na ftyle van den Hove.

I.

Tern in den eerflcn flaat te attendercn , dat binncn dcr Vryhcyt van

den Hage meefl Recht cnde Jufticie gcdaen ende geadminiflrccrt

word, daar na lien die Regeerders ende Inwoonders der zelvcr Pick-

ke reguleeren volgende haere Privilegien , Keuren, ende Statutcn

ofte na befchreven Rechten.

I I.

Dan in Crimineele zaeken daerinne eenige Delinquanten gecondemneert wor-

den in heure lichamen gecorrigeert te zyn , ofte daer de gecaufeerde geabfol-

veert mogen werden , werd gcufeert , dat men gcene appellatie en admirteert

,

ofte de exeCLitie van der appellatie furchcert ofte fufpendeert.

I I I.

Ende als aangaende die fucceflien , werd geobferveert cnde onderhoiiden , 't

Recht dat men noemt , het Schependoms Recht , wezende van zuiker natuyre , dat P^

de reprefentatie altoos plaatze heeft , ctiam poji quartum ^ quintum graduiii , ende
^

dit in Jtirpes ende niet in capita.

IV. n
Ende aangaende die Koopmanfchappe ofte andere Contrafilen werd alhler

binnen den Haege geufeert , ende is 00k van zo lange tyd tot noch toe geobfer-

veert , dat geen memorie van menfchen ter contrarie en gedenkt , zoo wanneer

twee , drie , vier ofte meet hen verbinden voor Schepenen , ofte by ander goet au--

thenticq befcheyt , elk een voor al , ende als principael , dat alsdan die Credi-

teur optie heeft te mogen roepen den geenen die 't hem belieft , een ofte meer

,

ofte allegadcr zoo 't hem beft gelegen ende geraden dunkt , zonder dat de zelve

Crediteiir gehouden wert te excujjeren den geenen , die men mochte bewyfen tot

wiens profyte die geleende penningen mogten gekomen wezen , ende door

wiens verzoek dat die de voorfz. Obligatie mede gepafTeert ende ondertykcnt

iliogte hebben , ende dit al niet tcgenfbaende , of die Crediteur een deel van de

Afoorfchreve penningen van d'een ofte van meer ontfangen mogte hebben , zulks

dat hy tot alien tyden de reft zoude mogen eyfTchen van den geenen die 't hem
believen zoude , die hem zulks als vooren geobligeert zoude hebben.

V.
In der \t)ornoemde Vlecke van den Hage is mede altoos van oude tydeii

geobferveert , dat die geene die aldaer eenige goeden brengcn , defelve vercoopcn

enleveren, dat defelve koop fyn effei^l fortcert, alwaert 00k foo, dat iemand na

de \'erkoopinge en leveringe in den Hage quame en mogte bewyzen , dat de

vercogte goeden hem toebehooren , en niet den \-ercooper ; maar foude die gee-

ne die defelve goeden toe mogten behooren , alleenlyk fyn rcgres mogen nec-

men tegens den gcnen die alleenlyk 't gocd aldaer gebragt en verkogt haddc ,

fonder daerom den koopcr te molefleren. (g)
V I.

Item dat alle Huysvrouwcn van openbare Kooplieden mogen kopen en vcr-

kopen

C^) Dezc Coftumc werd by Cretfcr niet gcvondcn ; zyndc dczclve door ons uit

andcrc affchrifcen (waarbv ftond,diit zc gccrokkcn waren uit lict Coftuim-Bock van

den Uagcfo/. i. totv]. iricluh.) alhier ingevocgt, en ycrvolgcns ook hoc gctal daar

mede vcrmccrdcrt.
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kopcn , in rcchtcn compareren , ageren , en defenderen , cnde ook borge wor-
den , ende dat ook alle Vrouwen ende Geeflelyke perfoncn , als Canonicken of-

te andere Prieftcren , kopen en borge mogen worden in al!c opcnbare vcrko-
pingen van Sterfiiuyfen ofte Boelhuyfen , ende dat men liaarkiyder daar voren
als principalen mag doen executeren , te weten , die Vrouwen in haare gene-
rale goederen , ende die Prieftercn in heure temporeele goederen , zonder daC

zyluyden hen mogen behelpen met eenige Privilegien , henluyden na Rechtcn
competerende.

V I I.

Item binnen de voorfz. Vlekke van den Hage word geufeert , zoo wat Gaf-
P^S- ten ofte partyen van buyten den I lage malkandcren haare Goederen alhier in

7- den Hage doen bezetten, ende daar op recht begeeren, dat Schout en Schepe-
ncn daar van kenniffe nemen, doende partyen recht, dag over dag, Salvo dac

hier geen Couflume en is den perfoon te mogen doen arrelleren , 'maar wel zy-

ne Goederen.

VIII.
Item wat Contraclen binnen den Hage ende in Haag-Ambachte op Heylige

dagen ofte Vierdagen gemaajit werden , dezelfde worden gehouden magteloos
ende van geender waardcn.

I X.

Item es mede een oude Couflume zoo wat huyzen alhier by den Schout ende
Gerechte van den Hage by Decrete , ende ook anders geen , verkoft worden

,

dat men 't zclfde huys ofte huyfen zulks verkoft zynde , wederomme mag naaf-

ten binnen den behoorlyken tyt, die daar toe geftelt ende ^'erklaart werd inde
Voorwaarden , die daar van ten dage van de verkopinge gcmaakt ende gelezen

werd, mits hebbende beter aftie, en betalende den eerllcn koper dubbelt rant-,

foen.

X.

Item es mede een feer oude Couflume , die men als nog dagelyks ufeert ende
onderhout , dat men maar eens op een huys mag renten pachten , het zy van
verlopen oude renten ofte van de Kuflinge, ende wie zoo eens rente gepagt

hebbende , ende geen betalinge gekrygende , zoo en mag men nochtans ander-

maal weder geen renten pachten , maar es al zulken Crediteur fchuldig te pro-

cederen tot verkopinge van de zelve huyzinge (/;).

X I.

Maar op Land leggende binnen den bedryve ende Jurifdiftie van den Hage,
mag men tot drie reyzen toe renten pagten , het zy voor eeuwige onlosbare

renten , lofrenten , lyfrenten ofce van den erfpenningen , ende zulks driemaal

renten gepagt hebbende , mag den EyfTcher als dan voorts procederen tot ver-

kopinge van 't zelfde land.

XII.
Welke voorfz land zo by decreete verkoft zynde, mag men naeflen binnen

zulken tyt , ende in alder manieren als vooren op de verkopinge van de huyzen

verklaart flaat.

XIII.
Item es mede een oude Couflume in den Hage geobferveert , zoo wat Huy-

^^^' zen ofte Landen by decrete verkoft worden in der maniere als boven , ende ic-

^- manddaar renten ofte a6lie op hebbende, 't zy by Schepenen Brieven, ofte an-

derfins, ende de zelve Crediteur hangende 't decreet zyn adtie niet en infhitueert,

noch den Gerechte niet te kennen en geeft , dat alzulken Crediteur van zyne ac-r

tie

(h) 't Is ongctwyfFelt dcze Coflumc, waar op W. van Alplicn zict inzync Pape^ay

I Deel pag. n,?. alwaar gczcgt wcrd : „ Als ycmandt borge (tele, voor cerijaarlykfcli'e

„ renten, mogen do bbrgcn , volgcnde do Coftumcn van den Hage, by inlblvcntie

„ van den principalen nil't vordcr aangcfprookcn wcrdcn, dan voor een jaar renten,

„ cndcis zulks by Sentcntic van den Ed. Hove den Icflcn Mcy 1535 verllaan,wclk'c

,, Sentcntic ook llaat gcrcgiftrccrt in 't Papicr-l^cgiftci-, bcruftende in de Burgemcef-

tcrs-kamcrj*/, 26. "rcdo^ 27. verfo. Zie mede hier na pug. 23.

A 5
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tie en rccht verfteeken wordt , ten ware onmondige Kinderen , ofte luyden die

buyten 's Lands vvarcn, ende 't zclve bewyzcn konden, ende dat onmondige

kinderen niec vcrbeurcn en mogcn , dan als zy tot heuren mondigen jaaren ge-

komen zyn, ende die buyten 's Lands zyn, binncn 's jaars als zy t' buys geko-

men zuUen wczen.
XIV.

Item van Land dat d'eene perfoon den ander verkoopt , daar van is een Couf-

tumedie men over zeer lange jaaren geufeert ende geobfcrvccrt heefc, ende

jiocli geobfcrveert wert , dat die Vricndcn , ( /) evcnknycn , land
,
gelegen ge-

meender voir ende geineender aarden van 't verkofte land , de zelfde koop mag
naalten binnen cen jaar ende fes weeken na dace van de vcrkopinge , mits be-

talende die principale hooftpenningcn , die voor de koop geloofc zyn , ende in-

treflvan dat de zelve hooftpenningcn hebbcn mogen renten, naar advenant den

penning feflien , niitsgaders die koflen daaromme gedaan.

XV.
Item van adlien van pofrefTicn , uyt ten welkcn iemant na Rechten gcboren

mag werden aftie ofte recht van prefcriptie ^ ende deur dien eenige fcrvituyt

ofte vrydom zoude mcynen verkregen te hebben , zoo werd in den Plecke van

den Hage geufeert, ende is zulks van ouder herkomen onderhouden, dat zo

wie op iemants Erf opgaande heeft eenig venfber of ander uytzicht , ofte ook

zyn v/acer ofte regendrop lopende heeft op zyn nagebuurs erf of grond , ofte

andere queftie van eenige heyningen , ftaacketzelen , befchuttingen van plan-

ken, horden, ofte anders, ende van zulks te doene in pofleffie zynde geweefl,

van over de X. XX. XXX. XL. L. jaaren , ende langer , ook excederende alle

memorien van mcnfchen , ofte daar van tonende deugdelyke fchyn , ofte tyte-

k , ofte 't zelve proberende met levcndige getuygen , zoo werd den zelven

zyne pretenfe pofleffie toegewezen , ten ware dat het met andere deugdelyke

apparenter middelen wederleyt werde.

XVI.
Item zoo wat goeden een I luysheer bevind op zyn grondt , die zyn hem ver- pag.

bonden voor de huyre , alwaart ook zoo dat iemant eenig recht daarop pre-
g^

tendeerde te hebben by condemnatie, bezegeltheyt van Schepenen, of ander

befcheyd , hoe deugdelyk ende notoir 't zelve ook wezen mag , zo zoude noch-

tans alzulken Huysheere , hebbende die goeden op zyn grond , voor a! gepre-

fereert zyn.

XVII.
Item zo wie eenige renten fprekende heeft op liuyfen ofte Land ofte op

eenige perfoonen alhier in den Hage , ofte aan iemand ten agteren is ter caufe

van ciiltinge ofte andere deugdelyke fchulden , daar van werden de outfle Cre-

diteurs geprefereert , altoos reguard nemendc op de outfte Schepenen-kennifle
,

die geprefereert worden voor alle andere fchulden en aftien.

XVIII.
Item alle Huwelykfe Voorwaarden , Teftamenten , Donatien ende andere

Contra6len, die onder den Levenden worden gemaakt, 't zy voor Schepenen of-

te NotarilTen ende getuygen , worden van waardcn gehoiiden zo \'erre die deugde-

lyk zyn , ende forteren heur volkome effeft , ten waare die kennelyk wederroe-

pen waren , ofte dat die by den Contrahenten vermuteert , vernieuwt of veran-

clert werden.

Alle welke voorfz Coufl;umen die Regeerders van den Hage over doen ge-

vcn , onvermindert die gene die zyluyden nog namaals zullen mogen bevinden.

Gedaan in den Hage den 24. Augufty vyftien hondert agt en A^eertig.

My Prefent.

(/') Dat is de cigcnaav of bczittcr van land gelegen cnz. Van do bctckenifTe van dit

woord, zic hicrna In dc aantekcninge Evenkmi:n.

Ons
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Ons is niet gcbleken, wat hct Hof op het bekomen dezer Coflii-

men hebbe beiloten of gedaan. Egter de zaak van agteren befchou-

wende, fchynt het geen volliomen genoegen daarmede te hebben

genomen. Immers in den jaare vyftien hondcrd ecn en vyftig fchreef

het Hof andermaal ain de Magiltraat van 's Gravenhage den vol-

genden brief:

„ De Heere van BEVEREN, van der veere, vlissin-
„GEiN, BROUWERSHAVEN, DUYVELAND &c. STADHOU-
„ DER GENERAEL; DE EERSTE EN ANDERE RADEN DES
„keysers over hollandt, zeelandt en vries-
„LANDT.

„ Eerfaeme, 'Difirete , Goede Vrient.

^Tolgende de fchriftelyke laft en ordonnantie van de Keyferly- Twce-

V ke Majelteit in dato den lacllen Januarii hebben wy diver- cleMK-

fche Steden en Vlecken ondergefchreven en belaft , dat zy elx ^[hoF
"

zouden overfendefi haare Coliuymen , maar en hebben als nog aande

geen of vveynig ontfangen ; ende want de meyninge van de Kei- Magif-

ferlyke Majefteit onfe aldergenadigfle Heere , mitsgaders van de ^^^^^^
Conincklyke es , dat 't zelfde fonder langer vertreck geeffedueert Hage

,

fal worden, foo fchryven, laften, en ordonneren wy ULuyden ten

wel fchavpelyk en expreflelyk fonder langer train of vertrek met- ^^^^^^'

ten aldereerften des mogelyk wefende, ons wel en in 't lange met
goede declaratie en verclaringe in gefchrifte over te fenden U
luyder Coftuymen , die gy pretendeert tot noch toe geufeert te

hebben in materie van Jurisdiftie , Succeflie van Leenen , als eyge

„ goeden, Huwelykfe Voorwaarden, Teftamenten, Douarien, gif-

„ tenenandere Contraflen ondcr denLevenden, fsiaeltingen, Prefe-

„ rentien, zoo wel in Crimineele als in andere gelykc , voor Couf-

„ tume in uvve Jurifdidie geufeert.

„ Eerfame, 'Dtfirete-, Goede Vr'ient^ van des fyt in geen gebree-

„ ke, op dat wy niet genootzaekt en zyn van U dilay deMaje-

„ Iteit voorfchreve te adverteeren, 't welk wy verhopen dat

„ gy zult verhoeden , en onie Heere Godt fy met U Luyden.

,> Gefchrcven in den Hage den iz November ij'ji.

( Was getekent )

J. VAN DAM.

„ Op te rugp;e flond gefchrcven , Eerfaeme, Difcrete onfe goede Friendt,

„ Bailliu en Gerechte van 's Gravenhage en Haagambagt.

Wy hebben niet konncn ontdckken, dat de Magiftraat evenwel
eenig nader of andcr opitcl van Collumen aan den Hove heeft ge-

zonden. En het is waarfchynlyk, dat die zaak is blyven ftaan tot

de tyden van het Gouvernement des Hertogs van Alva, die men
weet , dat aan alle de Steden dcde fchryven een bevel , om haarc

Cof-
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Coftumcn over te 2cnden; 't gecn by zecr veele is gedaan, en on-

der andcre ook by de Regcerders van den Hagc, uitwyzens de
aantekeninge, ncvens het hoofd van de gemelde Coltumen op pag.

5. te vinden.

Wy zullen nu laaten volgcn de verdere Coftumen, die vvy ge-

drukt gevonden hebben.

{]C) Manier omme Vierfchaere van den Schout

van den Hage te fpannen.

Antwoord van d outfte ofte De Schout fprekende feyt totten

eerfle Schepen. outlten Schepen.

Heer Schout wilt gy horen Vonnif- Ik vrage u 't Vonnis, (/) of den

fe. Ik zegge dat den dag alzo gelyt dag alzo geleyt es , ende 't Gerechte

es , ende dat 't Gerecht verfaamt es , verfaamt es , dat ik mag recht doen

dat gy recht moogt doen van Konink- van Koninklyke Majefteyts wegen als

lyke Majefleyis wegen als Gra\'e van Grave van den Lande.

den Lande.

I I, Schepen. De Schout.

Heer Schout , &c. Zo ban ik myn Vierfchaar van Ko-
Ik fegge , dat gy u Vierfchaar wel ninklyke Majefteits (?«) wegen als

geban- Gra-

' (if) ManicTe ommc Vierfchaer enz. Diergelyke formulieren, welke in het openen van
tie Vierfchaar gebruikt wierden, zyn 'er veele te vinden, zoo in bereidsgedrukte Be-
fchryvingcn , als in de oude affchriften van de Keuren en Coiliimcn van zommigc
onzer Stcden. Als by voorbceld, by Boxhom. Kro-rj. van Zetlund II. deel pa^. 82.

85. Oudcnhoven, Befchr.vanZuidholl. pag.^i-;. 518. Handv. enPrivil. der Stede Oude-
\vater/o/. D. (zyndc de bladzyden niet genummert. } Ook nog, hoewel de woorden
niet zoo uitvoerig voorcgebragt werden, als wel de wyze van verrigtinge verhaalt

werdjbyAlkemade en van der Schelling, Befihr.van den Brie I en FoorKe.,pag. 517. en
volgende. De rede van deze formulieren is bcgr\-pelyk te zyn geweefl: , de onkundc,
welke in her algemccn in de Regters, die de laage Vierfchaarcn bckleedden, plaats

had. Zy dicndcn nice alleen om hen zelfs te ondcrregcen, waarop zy ja mocften
antwoor'dcn, als hen bleek van 't gcen de Bailliuwen of Schoutcn vraagdcn, maar
ook, om de Bailliuwen of Schoutcn daar toe te houden, dat zy ook aan hunne zyde
dicn rcgcl mocften opvolgen. \V'anncer men ook die formulieren met malkanderen
vcrgelykt, vind men daarin wel eenparighcid ontrent het Wezentlyke , maar ver-
fcheidentheid in opzigt van de bcwoordingen.

(I) Ik vrage « V vonnir , o/&c. Dit was het gebruik, dat de Schout elk artikel, 't

geen, zoo tot de wettigheid van de Vierfchaar, als tot wyzinge van het vonnis, in

aanmcrkinge konde komen, in 't lang aan de Regters vraagde, "of het zoo was; waar
op dan de Schepenen /a, oi necn antwoordden, zoo als hunne vyf zinnen hen leer-

den. Dit is zcer klaar uit de bovcngcmcldc formulieren. ]\laar zie daar van eenzeer
aanmerkelyk voorbecid by Joannes de Leydis, Annal. Egmund. Cap 30. pag. 38.

(/«) l'a>2 dc Komnglykc Majejleits wcgex als Grave van den Lande ^^ Men denke niet,

dat dit formulier niet buder zoudc zyn, als van die tyden, dat men in Holland en
Zeeland van ccn Koninglyke Majcficit als Grave fpreken konde , 't gcen nice hccft

konnen gcfchicden, als ecrfl voor een korten tyd in opzigt van Philip van Oofloiryk,

gebynaamt ^f Schoxine, die door zyn huwelyk "met Johanna, Erfdogter van Caffilie

en Leon, na overlyden van zync vS'choonmocder Ifabclla, voorgcvallen in 't jaar vyf-

tienhondcrd vyf, Ivoning wierd van Caftilic en Leon, dan 't geen niet lang duurde,
nadicn hy in \Scptcmb.\yftien hondcrd zcs zelfs overlecd. En daarna in opzigte
van Kc'vAcr Karel den r., die in den jaare vyftienhonderd zcfticn na affterven van
zyncn mocdcrlykcn Grootvadcr Ferdinand, Koning van Arragon, Napels, Sicilie,

cnz. den titcl van Koning van Spanjc begon te vocren. Maar dczc zoort van regts-

plegingc
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gebaiinen heb als recht es.

III. Schepen.

Heer Sellout , &c.
Ik fegge en kommen zy niet voort

nog niemant van heurent wegen ge-

mag-

II

Grave van den Lande , en vm myn
zelfs wegen als Schout , verbiedende

,

dat niemand an den ( n ) Heyligen en
komme , nog van daan en fcheyde dan
by oirlof van my; ik verbiede , dat
niemant met zyn (o) aglinge uyt en
gaa , hy brengtfe wederomme in als

regt es; ik verbiede dat niemant in

des anders v^oord en fpreekt , hy en
compter in als regt is ; verbiede dat
niemant en fpreekt dan regte ding-
taelen ; verbiede voorts lift , twifl ende
al dat den regte (p) deerlyk es, ende
vrage u 't vonnis , of ik myn Vier-
fchare wel gebannen hebbe als' regt es.

De Schout.

Allen den geenen die gedaagt met
regt ofte ( 5 ) wedde bezaakt zyn

,

eyfch ik an der Vierfchaer een werf
ander

plcginge vecl oudcr zyndc , heeft eerft in hec formulier maar bchoeven te flaan
va» vjegen dct Grave van Holland; namentlyk tot het eindc der heerfchappye van den
Hiiize van Hencgouwen. Dog ondcr de Huizen van Bcyeren en Bourgondie . heeft
men gewag moccen makcn van den Hertuge , als Graave van Holland. En 't is ver-
mocdelyk, dat, na gedaane hulde in jeder plaats, de formulieren verandert wicrden
na vereifch.

( « ) Dat niemand an den Heiligen en komme
, ) 't Kan vrcemd voorkomen , dat hier

in bpzigcc van de Vierfchaar gefprookcn werd van aan den Heyligen te komen, 't geen
we in geen andcr formulier gevonden hebben. Dog men moot zig hcrinnercn, dac
de Gerigten wicrden gehoudcn in de opene lugt, en dat tot aanwyzinge van de Ge-
rigts-plaats , moefl: werden opgeregt ecnig zigtbaar teken , waar aan men die Gerigt-
plaats kennen kon. Dezc tckenen waren vcrfcheiden ; alseenfteen, een boom, een
ltaak,of een houtekruis, waar aan gehangen wierd een zwaard en andere gerigtsteke-
nen. By welk kniisdc Schcpencn dan 00k den ecd moeftcn doen, vanhet regt behoorlyk
te bedienen. Gryphiand. de IVeichbildis Saxonicis Cap. 66. No. 4. j. 6. als mede
No. 10. en 1 1, uit wien het zyne meelt gcnomen heeft Ant. Matthsus in not. y Oi-
ferv. ad Annal. Egmund. Jo. de Leydis pag. 219. in fin. i^ pag. 220. wyzende aldaar
op het bovengemclde 30. Cap. van die yinnales; alwaar vernaalt werd, dat^ IVtllem

van Egmond, als Advocaat der Kerkc en Abdye van Egmond , ondernomen hebben-
de, om zoo de eigcnluidcn als de dicnftluideii der Abuye, aan zig te onderwcrpen,
had beflaan een Vierfchaar tc fpannen, die door den Abt en de Monniken gefloopt
wierd, door het weghaaien van het kruis. De woordcn zyn dezc, /;«_§. 37. Unde die

quadam cccpit ll^ilhelmns fcdere pro tribunali in facie Ecclejia ^ ^ dtSlos fiervos ecclejice

tnanfionarios zS' rniniflerialcs , Abbate ^ Convents nolente isf contradicente convocavit ad
fuum judicium. Abbas vera y omnis Conventus exierunt ad locum , ubi ipfe Wilhelmus

fuam flatHerat fedem, $5' fublata Cruce pr,ecepit omnibus minijlerialibus fub obtentu om-
nium bonorum fuorum , ne flarent eius judicio. Dat is, ,, Wcshalven Willem ( van Eg-

,, mond) op zckcrcn dag te regt is gaan zittcn in 'tgezigt van de Kerk (miflchien

zoude men ook wel vertaalcn, voor dc Kcrk, of, tegen over de Kerk.) en heeft de

„ cigenluiden van de kerkenlanden , mitsgaders de dicnltkiidcn tot zyne Vierfchaar

„ gedaagt, tegens wil, en onaangezien dc tcgcnfpraak van den Abt en het Convent.

„ Dog dc Abt en hccganfchc Convent zyn uitgegaan na dc plaats, daar Willem zelfs

,, zyncn (loci gcplaatfl had, en het kruis weggenomen hcbhende , heeft hy aan alle zy-

„ ne dicnftluidcn, op vcrbciirte van allc hunnc gocderen, vcrboden in Willcms ge-

rcgte te ftaan. Het kan dan zccr wel zyn , dat het Gcrcgts-tckcn in den Hage ook
is'gev/ecfl; een knus, en zulks met regt in het formulier gezegt is, van die gecne die

in het Gcrigt quamen, dat zy quamcn an den Heiligen.

(0) aglinge) lecs, achtinge. Wat een agtingc zy, begrypt men uit het bovenge-
melde formulier by Oudenliovcn f .g. 517.

C;>) Dat den regte deerlyk is) Dat hct rcgt dccren, hindercn kan.

(q) W^eddc) Men zie,'om dit tc verfla'an, H. de Groot Inleid. tot de Holl. Regts-

gel. 3. Boek 3. deel, letter (c) tuflchcn No. 1 15. en ii(3.hcc geen hy fchynt te heb-

J3
ben
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magtight verantwoordende als regt is

,

datie boet fchuldig zyn.

MEN VAN
ander werf, derde werf, cndc \-icrde

wcrf , over rccht , cnde zegge en kom-
men zy niet voort nog nieinant van
haren wegen gemagtigt x'crantwoor-

dende , als regt es , dat zy boetfchiil-

dig zyn , cnde vrage u vonniiTc of zy

boecfchuldig zyn ot" niet.

n.

iV. Schepen.

Hear Schout, &c.
De groote., twee en veertig fchel-

lingen , en de kleine twee fchcUingen.

De Schout.

Of my eenige boetcn verfcheyncn

,

lioe groot of kleyn die wczen zuUen.

V. Schepen.

Heer Schout &c.
De kleyne t'eynde veertien dagen

,

en de groote t'eynde fes weeken, ten

waare gy langer toeven wilde met ge-

voege.

De Schout.

Tot wat dagen die verfchenen zul-

len wezen , dat ikfe inwinnen zal mo-
gen als regt es.

VI. Schepen.

Heer Schout , &c.
Schout voor en Schepen na.

De Schout.

Wie fchuldig is voor gericht te dra-

gen.

CERTIFICATIEN van COSTUMEN.

WY Schepenen in den Ilage in Holland doen kond ende certificeren mits
defen, dat op huyden, datum van defen, voor ons in heuren propren

perfonen gekomen ende gecompareert zyn, Finccnt van Lebcjle'm, Bailliuw ende
Schout van den Hage , oud omtrent xJiiij. jaren , Huyg Adriacnfe vanden Felde oud
Ixviij. jaren, Cmiel'is van yJcckcn, oudt omtrent liiij. jaren, Meefter Michiel van ^j,-*

den Bergh Claafz, oud ontrent liij. jaren, ^acob Simonfe oud ontrent Ixiij. jaren,
ende Antmis Nkafiusz oud ontrent xxxvij. jaren, alle Scliepenen van den Hage,

'^'

Km-s Fietersz van dcr Beck oud ontrent Ixxv. jaren , Hilkbrand Aelbertfe oud ontrent
Ixix. jaren, Anthonis Arentsz Schout tot Monfler, oud ontrent liiij. jaren, Jan
JVillemfz van Dorp oud ontrent xl. jaren, ende Adriaan Mathyfz Bcmimck onfen Se-
cretaris van den Hage, oud ontrent xxxvj. jaren. alle onfe inwooncnde Buur-
Juyden van den Hage , ende certificeren die voorfz Bailluw , Schouten , Schepe-
nen cnde Secretaris , by der cede die fy elcx in 't lluck van heurluyder offitie gedaan
hebben , ende die voornoemde Kors Pietcrfz , Jan JVillemfz van Dorp , en Hilk-

brand Aalbertfe by den cede als Vroetfchappen van den Hage gedaan , ende dit

alle by maniere van turbe belcyt cnde regtclyk daar toe verdaigt zynde , ter in-

ftantie ende verfoeke van Meefter Jacob van Eyndcn , ende Jan Franfois van Bode-

gem op te navolgende Poinftcn ende Articulcn van Couftume. Item of die

Cou-

bcn genomen uit dc Coftumcn van Rynland, ( zoo als die door Mr. S. vaa Lccu-
wen zyn uitgegcvcn.) Art. 63. f,,-^. 244. 245. Waarby men voe^c Jrtlcn 78. 79.
80. en Ri. pa^. 2(5o. c» vukcudc. V.cn voorbecid van dezc gcwoontc vind incn hicr
agter ondcr No. XL. in ccn gcfchil over cen uitwcg van den dcrden Septem-
ber 1 550 tuflclicn Aiiguftyn^'yacobfz Stalpert , als klager , tegen Herman Pic-
terjz. alsbclvlaagde. waaruic blv'kc, dat die oude zoort van rcgtsplegingc alhicr ook
plaats had.

"
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Naaf-
tinge

van !02-

rende
gocdcn.

Solem-
niteiccn

van
naailin-

ge rnec

Tascn

rocrm-

Couflume van Naaftinge niet en celTeert in Lyf-ende Losrenten , Atlicn,

Schulden , Lyftochten , roerende goedcn en ook beleninge a!s die verkofc wor-

den ? zeggen ende verklaren fy Depofantcn , dat die Couftume aliiier in den Ha-
ge ende in Haag - Ambagte es , dat alleen den geene Naaftinge heeft , die de

fchulde fchuldig es ende uytgereykc , 't zy LofTe , Lyf-renten , A6lien , Penninck-

brieven ofte andere obligatien , die verkoft worden in den Ambagte van den
Hage, ende niemand anders van diergelyke faken. Item of niet gcrequireert

en worden veele folemniteyten in der A^aaftinge , als te komen binnen bchoor-

lyken tyde ende te doene gras (
r ) en grondroeringe , recle obligatie , ende by

refuys ofte proces confignatie van de peniiingen met renten den penning fePuien,

ende meer andere, ende vcrfuymende ecnige van de felve folemniteyten, of grond

zulck een niet en vervalt in fijn regt van Naaftinge? zeggen ende verklaren zy
Depofanten , dat de Naaftinge geen effefl: en forteert , ofte die 't naaft , moec
alle folenniteyten ende Couftumen doen ende agtervolgen na den Regte ende
Couliume van den Ambagte. Item of ook naaftinge plaats heeft in koop van
een geheele erfFenilTe, ofte daarinne diverfe goeden zyn , cenige naaftbaar,

eenige niet ? feggen ende verklaren zy Depofanten dat henluyden niet en gc-

denkt ofte weten, dat alfulke goeden in die qualiteyt verkofc, genaaft fijn ge-
weeft, mer in dien gcvalle 't felfde fulcx gebeurde ende tot iiaarluyder Judica-
ture quame , dat fy de zelve verklaren en wyfen fouden niet naaftbaar te zyn.

Alfo hein-luyden gedenkt en ook weten , dat 't anderen tyden queflie gerezen
es tuffchen eenige partyen van verkoft land , dat naaflbaar was , maar overmits

in de koop van dien nog iets anders meer begrepen was , dan namentlyk 't ver-

kofte land, zo worde mits dien verklaart't felve land niet naaftbaar teVijn, dat

daaromme zoo veel te min in een geheelen Boel naaftinge vallen mag. Item
of Naaftinge niet en ceffeert in giften ? feyden en verklaarden

,
ja. Item als

men Kerkgeboden van eenig verkoft land heeft doen gaan , of men alsdan fiilk

land iriag naaften , indien 't felve naaftbaar waar , fonder Kerkgeboden ? feg-

gen ende verklaren zy Depofanten , dat mits doende alfulke folemniteyten als

d'Ufantie ende Couftume van den Ambagte es , dat daar noit geene naaftinge

en valt , maar celTeert. Item of in den Hage naaftinge plaats heeft in Huyfen

,

Erven ofte in meubelen goeden ? zeggen ende verklaren neen , en dat 'er geen
naaftinge van Huyfen ofte Erven in den Ambagte van den Hage en valt , dan
van Huyfen ende Erven , die by den Schout ende Gerechte by Decrete ver-

koft worden , 't welk na ouder herkomen exprefTelyken in de Voorwaarden vcr-

klaart word , dat men die mag naaften binnen eenen feekeren gefetten ty t , maar
in meubile en valt 'er geen naaftinge altoos , ende meer nog anders en wiften

fy Depofanten van de voorfz Couftume niet te verklaren , noch en ftaat hen De-
pofanten anders niet voor , dat de zelve Couftume anders dan voorfz es in den
Ambachte van den Hage geufeert is geweeft ofte ter contrarie gewefen. En-
de want men van alle zaaken fchuldig es der waarhey t getuygh te geven , als men
des verfogt word , zoo hebben wy Schepenen voornoemt 't gemeen Zegel van
den Hage hier onder opgedrukt op ten feftienden dag van April aimovijftienhon-

dert een en vyftig. onderteykend. J. Bcnnink.

Wy

On-
naaft-

baare

goeden
inza-

ken.

Gege-
vcn
goed
nice

naaft-

baar.

Naaftin-

ge van
Huyfen-
en Lan-
den, die

by den
Schout
en Ge-
regte

verkoft

worden.

(r^ Dat deze plegtigheid nog in laateren tyd ftand heeft behouden, kan men zicn

uit het navolgende, 't geen wy getrokken hcbbcn uit de eige handigeaantckeningcn,

welke de Hecr Pieter Stnlpert van der ITiele van zyne dagelykfchc vcrrigtingen als

Schepen van den Hage heeft gchouden. ,, Maandag den 9 Julii 1629 ben ik ge-

„ wceft op een naeftingc van een wooninge van 'frefel, gclegen tot Eykcnduinen,

„ alvvaar een foode uit het land gctrockcn wierd, en worde dczclvc dcur den

5, Baiiliuw gegevcn acn den naeflcr, 'c welk landroeringc was; daer naer wierde een

„ tack van een der boomen gebroken , en wat rict uy t het dack getogen , en ook
„ by den Baiiliuw bchandigt acn den voorfz. nacfker, 't welk boom en dackroering

,. was, waer medc dc nacftcr in dc posfesfie wierde gcftclt. Zie mede des aangaande

S. van Leeuv/. op de Coftum. van Ryyil. Art. 22. fag. 175. en volgende. H. de Grooc
IfiUid. 3. boek 16. deel. ccn weinig voor No. iq.

B X
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Couan-
me van
Lcen-
goed.

Senten-
tiedacr

bypar-
tyen gc-

tenvo-
yeert

zyn
vbor
den Gc-
rechtc

Wy Schepenen in den Ilage doen kond cndc certificeren mits defen , dat

op huyden datum van defen voor ons gekomen cnde gecompareert zyn , rech-

telvk daar toe A'erdaigt fijnde , tot verfoeke van Adriaan van MatheneJJe , Meef-

it^ Jacob de J(Mge, Heere van Baart\v7k, cud ontrent Ixiij. jaaren, Meefter

Vincent Danmiize , cud ontrent Ixvj. jaaren, Meefler Heymanvandcn Ketcl, oud

ontrent xxxix. jaaren, Meefter Cornelis Bartlmitfe oud Ixv. jaaren , Meefter

Jan Phimeon oud lix. jaaren. Aunt van Duvowde oud l. jaaren, Jcot van Wyn-
gaardcn oudt xlvij. jaaren, Dirk van Duvoirde oud xxxvj. jaaren, Splinter van (s)

Jrckie, Heere van Oofterw7k oud xxxiij. jaren, Pieter Heerc van Roon oud xliiij. pag

jaren, Dirk Cobel oud L. jaren, Meefter Reynier Moens Advocaat oud xx\-j. jaa- j.

:

ten , Meefter Boudcivyn Advocaat oud xxx. jaaren , ende certificeerden die

voorfz Comparanten by den eede die fy elcx als Leenmannen van den Grave

van Holland gedaan hebben by maniere van turbe , dat de Coftume alhier in

Holland es , dat zoo wanneer ecn Vafal een verly heeft geobtineert , dat hy

daar mede volftaat zo lange als hy leeft
,

(
t
) zonder gehouden te zyn nieuw

verly te verzoeken , hoewel zyn Leenheer fterft daar hy zijn verly af ontfan-

gen heeft , verklarende dat fy noyt gehoort nog geweten en hebben dier contra-

rie gedaan te fijn. Ende want men van alle rechtmaetige zaaken fchuldig es der

waarheyt getuygenisfe te geven, byfonder des verzogt fijnde als wy nu fijn, zo

hebben W7 Schepenen voornoemt 't gemeen Zegel van den Hage hier op ge-

drukt op den fes en twintigften dag van November anno vijftien hondert negen

en veertig. Pnt. Goes ende Aicken.

I I I.

In der zaake gerefen voor den Hove van Holland tuflchen Fincent van Luhhe-

Jleyn Bailliuw van den Hage , Impetrant van Appoinftemente penaal ter eenre

,

ende Cornelis Janfz als Man en Voogd van fijne Huysvrouwe Gedaagde , mits-

gaders die Schepeiien van den Hage uytten naam van de Vroetfchap metten

voorfz Gcdaagden gevoughde , ter confervatie van heurluyder Previlegie , ter an-

dere zyden. 't Voorfz Hof gehoort die Verklaringe by den voorfz Impetrant

felver in d'audientie prefent lijnde gedaan , heeft den felven Impetrant gecon-

demneert ende condemneert mits defen peremptoirlyken te antvi^oorden voor die

van den Gerechte van den Hage op ten eyfch van de koften by den voorfz Ge-
daag-

(j) Ongetwyffelt moct dit zyn ArckeJ; want de Heeren van Oofterwyk waren een
jonger tak van 't Huis van Arkel. Zie Goudh. pag. 134. in fin.

(?) Nicttemin zyn de Lccn-Mannen by aflterven of veranderen van den Leen-

Heer gehouden hunnen eed te moetcn vernieuwen, dog niet anders dan op
expres bevel en aanfchryven van den Lccn-Hcer; in welken geval de Vafallen ont-

heven zyn van alio regten zoo van Heergcwaden als andcrzints. Hier van zict men
ccn voorbeeld in Keizer Karel. Deze Vorft hcbbcnde geloft uit handen van zynen

Neve den Prince van Oranje de ftad en Lande van Heusden, die hy en zyne voorzaa-

ten zekcren tyd van jaaren pandsgcwyfe hadden gehouden, bczcten en gcbruikt,

dedc by Placaatc van den vierdcn Dcccmb. XVc. ccn en vyftig door ccn E)curwanr-

der 's Hoofs van Holland „ kundigcn en uycroepen binncn de voorfz. ftad en Lande,

„ dat alle die geenc die van ons cenigc Lcengoeden houdcnde zyn , commcn en

, compareren binncn den tyt van zes weeken na de publicatic van dcfcn , voor on-

,, fen iicven en getvouwcn Stadchoudcr van onfcn Lecn-Hovc in Hollant, om ons

,, nycuwen eedt tc docn en hem te bouck te docn Itellen, foo dat behoirt, zonder

„ nochtanstcrcaufcn van dien defc reyfe ccniche rechten van Hergcweyden of anders

„ tc dcrvcn bctalcn, noch ook nycuvvc bricvcn dacrop te vcrwerven, op te peync

,. die in gebreke wefcn fallen, deii voerfz nycuu-cn cede te doene, dat huere vocrfz

« I .ccnen in onfe handen geficlt fullcn wcrdcii , of dc dcfaillantcn arbitralicken gecorri-

geert. &c.ftacndcin 'tgehcel geregiftrcert in 't derdcMemor: vanj. vanDnm./o/. 178.

"verfo. 7j\z mede Bort in zynTraiiaat van het Hollands LeeKre^z.t
•,

vi. decl. i v. jit.

I. Cap. 3. Art. No. 35. 36. 37. 38. 39. en 40. H. dc Groot. Jnleid.tot de Holl. Rcgtsgel.

II. Boc^ 41. deelNo. 67.
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daagde aldaar op hem gedaan , mitsgaders in de koflen van defe inftantie ter

taiLxacie ende moJeracie van den voorfz Hove. Gedaan in den Hage den ne-

genflcn Decembris anno vijftien hondert vjf en veertig voor Heer GiiUlam Zc-

gers , tleere van Wailenhoven &c. Ridder , ende Meefter f-Filkm Smuckaert , Raats-

luydcn , als CommiirarifTen ter audientie van der Rolie geconimitteerc. In ken-

nifle van my , onderceekent. J. van Dam.

I V.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeren mits defen , dat op
huyden datum van dezen voor ons gekomen ende gecompareert is , rechtelyk

daar toe verdaicht zynde , ten verfoeke van Jacob Joollen gefworen Boode van
Naald-wyk , Cornelis Pieterfz gefworen Boode van den Hage ende certificeer-

de hy Depofant by den cede in 't ftiik zynder ofBcie gedaan , hoe dat waarach-

tig is , dat de Coftume ende 't recht van den Hage is , zo wanneer rechtelyken

eenige Huyfen binnen den Hage ofte Haag-Ambagt verkoft -w^orden , dat liy als

dan heeft voor zyn recht van de Kerkgeboden te doen op drie Sonnedagen ,

eens elf grooten. Ende zo wat rantfoen dan op de verkopinge geftelt werd

,

daar heeft de Boode voor zyn roepgeld of, zo veel als Sellout en Schepenen
clkx hebben , ende niet meer ; zeyde voorts , dat men gev/oonelyk ftelt tot rant-

foen op de verkopinge van de Huyfen na raminge dat de Huyfen mogen gel-

den , te weten een Huys geldende tuflchen de L. ende C. guldens xx. xxv. xxx.

ofte XL. ftuyvers , min ofte meer , zo dat by den Gerechte geordonneert werd

,

ende een Huys tuffchen de twee en drie hondert gulden , luttel min ofte weynig
meer , iii. iv. v. ofte vi. gulden , ende van een Huys van meerder pryfe

,
groo-

ter rantfoen , te weten op elken gulden een oirt Ihiyvers. Ende want men van
alle zaaken fchuldig es der waarheyt getuygenifTe te geven , byzonder des ver-

fogt zynde, zo hebben vi^y Schepenen voornoemt 't gemeen Segel van den
Hage hier onder opgedrukt op ten xxvij. Septembris anno \'yftien hondert ( -u }
acht en veertig. Pnc. Jnthonis Jrentze ende //; vander Goes.

V.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren mits defen onfe

certificatie eenen ygelyken dient behoort , ten verfoeke van Pieter Nannez
Poorter der Stede van Oudewater , als Man ende Voogt van Marytgen Thonis
dochter , zynder huyfvrouwe , hoe dat waarachtig is , dattet Recht , Couflume

,

ende ufantie van den Hage zulcx es , dat zo wanneer daar eenige erffenilfen

ofte befterifeniflen binnen den Hage ofte Haag-Ambacht vallen, als dan die

zelve goeden fuccederen , erven ende gaan na Schependoms recht ende niet na
Aafdoms recht , es 't zelve Schependoms recht binnen den Hage zulcx ende zo

langen tydt onderhouden geweefl , dat geen memorie van menfchen ter contra-

rie en gedenkt. Ende want men van alle zaaken fchuldig es der waarheyt

getuyg te geven , byfonder des verfogt zynde , zo hebben wy Schepenen voor-

noemt 't gemeen Segel van den Hage hier onder opgedrukt op ten xxix. dag
van O6lober anno vyftien hondert vyf en veertig.

V I.

van dea
Hage

,
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woor-
den.

Regt
van den
Bode
van den
Hage
van ver-

kopinge
\'an hui-

fenen
de rant-

foen vaa
dien.

Alleei-f-

feniflen

en ver-

fterffe-

niflen

fucce-

deren
na Sche-
pen-
doms
Regt.

pag-

16.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren mits defen onfc

certificatie eenen ygelyken dien 't behoort, ten verfoeke van Jan van Dam,
Griffier 's Hoofs van Holland , hoe dat ons kennelyk es , dat zo langen tyden

ons gcdenkcn mag en langcr , altydt geobfcrveert es geweefl; , dat alle materien

van qurcfticn vallcnde binnen den Hage , op Erffcheydinge , fervituiten van lig

ten te hebben , bchouden of die tc fboppen , ende diergelyke , ter eerfl;e infl:antie

be-

Dat alle

Erf-

fchcy-

dingen
zowel
van

(v) In andere affcliriften vindcn wy xxiij. Sept: vyf en veertig.
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vrye als

^^e^egt; 2yn
,
gewoonlyk voor den Schout en Gcregte van den Hage vooiTz , al-

iwwn waart ook tullchcn partyen , beyde Suppooflen van den rio\'e wefende , zondcr

icrccr-' dat \vy geweten of ooyt gehoort hebben diergelyke qusflien voor den voorfz

flerin- Plove "eeVft begonnen te zyn. Ende v/antmen&c. "Aftum den xxvij. July vyltien

fhntic hondert vyf en vyftig.

bcrcqc
wordcn VII.
voor

en Go- Wy Schout en Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren mits

rcgte dezen voor de gerechte waarheyd , dat die Couflume van den Hage zulcx es , dac

binncn zo wanneer daar ecnige queflie gcvallen es in den Hage tcr caule van erffchey-
dcn dinge van nieuwe ofte oudc werken, gooten, ligten, droppen, heyningen,
Hage. glintingen , ftoupen ende andere diergelyke zaaken van fervituten van Huyzen
\'crbot ende Erven , dat d'eerfle kennifle daar of altoos gehadt heeft die Schout en de
van Gerechte van den Hage , ende altoos by henluydcn beregt es ; verklaarende
*^'-'"'g voorts dat ook die Couflume ende ufantie van den Hage zulcx es , dat zo wan-
werk.

j^ggj. yemand den anderen zyn werk doet verbieden by den Boode van den I ! -gc

,

zo en mag den geenen die zyn werk verboden es , niet voortvaai'en met zyn

werk , ten ware die queftien daar uyt gerefen by den voorfz Schout en de Gerechte

by vonnifTe gedeclareert waren, ende dat op de boete van feventien ponden,

gelyk den Verweerder naa ouder haarkoomen dat by den gefwooren Bode
van den Hage verboden word , die hem dag en tyde van rechte beteeckent , en-

de zo lange 't zelve met rechte niet gefleten is , nog partyen niet veraccor-

decrt en zyn, zoo en mogen geen van den partyen eenige nieuwe inllantie

beginnen, maar moeten agtervolgende ende op 't zelfde verbodt van 't werk
procederen. Ende want &c. A6tmn den xx. Septembris anno vyftienlionderd

drie en veertig.

VIII.

Rocrcn- Wy 5'chepenen in den Hage doen kond ende certificeren mits defen , dat op
i.e als huiden voor ons gekomen ende gecompareert es rechtelyken daar toe verdaigt

verboc'
zynde , ter inllantie van Adriaan Jacobfe de Lanelle , Gerrit Joofben out on-

vanwer trent xlij. jaaren, ende certificeerde die voornoemde Depofant by den geftaaf-pgg,

ken \-in den cede die hy daar toe dede , dat waaragtig is , dat hy Depofant in Junio vyf-

glintin- tien hondert twee en veertig of daar ontrent, zonder dat hy den dag precyfe
ge, 6tc. weet te feggen, als Boode van den Hage tot verfoek van de Weduwe van wy-

len Claatfz Cobel , regtelyk verboden heeft den zelven Adriaan Jacobfe op te

boete van xvij. ponden, met 't werk van die glintingen voor fijn huys niet

voort te varen nog te verwen , ter tyt ende wylcn toe hem dat by den Ver-
weerfter gcconfentecrt, of anders by vonnifTe van Schepenen verklaart foude

fijn te behoren, daar op hy hem tot antw^oorde gaf, dat hy obedieerde, ende

es die Vrouwe , die de voorfz glintinge ftont en verwde , terflont uyt haar werk
gefcheyden , zonder daar iets meer toe te doene. Ende want men &c. Aftum
den XX. September anno vyftien hondert drie en veertig.

IX.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren mits defcn , dac

op huyden datum van defen voor ons gekomen ende gecompareert fijn regtelij-

kcn daar toe verdaigt fijnde, totverfoekevan Vechter Covndisz , ^acob SynwnJ'z

onfc mede - Broeder in Wette , Mcefier Jan Plumeon onfe Secretaris van den

Hage, ende Zeger Claasz onfe inwoonende Buurman van Schevelinge , ende

CLTtificeerden die voornoemde ^acob Simonfz ende Meefter Jan Plumeon, by den
cede den Keyferlijken Majcfieyt in 't ftuk van haarluyder voorfz officic gedaan,

ende die voorfz Zeger Claasz by den geftaafden cede die hy daar toe dede

,

eerfh die voornoemde Jacub Symonfz ende Zeger Claafz certificeerden by haa-

ren voorfz eede, dat waarachtig es, dat in Maert anno \7ftien hondert drie

en
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en dertig na het gemcen fchryven , den Schout van Catwyk genaamt Acrcnt
Wouterfz des voorfz Zegers pcnningcn aldaar tot Catwyk'gearrcfteert hadde

, ^ff[^"'
uyc faak van 't regt van den Hoffvifch , 't welk hy Seger eyflchende was , die

y^x^"'
hem de felve Seger onwillig was te betalen

,
gemerkt die van Schevelingen jom

noyt Hofvis betaalt en hadden , ende altoos vry geweeft fijn. Ende es de felve van den
Seger alfo gekomen alhier in den Ilage aan den Schout en Gerechte, gevende Hofvis

henluyden 't felve te kennen , omme by hcnluyden daar inne voorfien ende f^ ^'•'^^-

gedaan te worden alft behooren foude ; feyde voorts die voornoemde Meefter ''^y'^'^''

yan Pliimcon by fynen voorfz cede , dac waarachtig is , dat hy Depofant door
lafteende authoriteyt van den voorfz Schout ende Gerechte van den Hage, tot

verfoek van den voorfz Zeger Claafz aan den voorfz Aarent Wouterfz Schout
'

van Catwyk den xxix. Marty anno vyftien hondert drie en dertig naa 't ge-
meen fchryven , een bellootcn brieve gcfchreven ende befegelt metten ge-
meen zegel van den Hage gefonden hceft , nopende dat de felve Schout Aarenc
Woutersz des voorfz Zeger Claasz penningen ter caufe van den Hofvis ontHaaii

foude, alfo men niet bevinden en foude, dat onfc Buurluyden van Schevenin-
ge ooyt Hofvis betaalt hebben gehadt , ende ook geen fchuldig en fijn te beta-

len
,
gemerkt fy altoos vry gewccfl fijn , ten ware hy redene Kadde ter contra-

rie , daar van fy begeerden fijne fchriftelyke antwoorde ; feyde voorts nog die

voornoemde Zeger Claasz , dat hy Depofant den voorfz bellooten brieve over-

brengende aan den voorfz Schout , de felve Schout navolgende den innehoude
van den felven belloten brieve obedieerde , endeontfloeg fijne penningen uyt ar-

refle , de welke hy Depofant aldaar ontfing vry van alien koflen , fonder eenige

contribiltie van Excyfe van Hofvifch te betalen. Ende want men van alle la-

ken fchuldig es der waarheyt getuygenifTe te geven, des verfogt fijnde, fo heb-

ben wy Schepenen voornoemt 't gemeen Zegel van den Hage hier onder op-

gedriikc op ten \7ften dag Aprilis anno vyftien hondert ende veertig.

X.

Wy Schout ende Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren mits

defen, dat ons kennelijk es, dat binnen den Hage ende voor de Vierfchaer al- y
daar altoos geufeert es , zo lange dat geen memorie van menfchen ter contrarie Eyfch
engedenkt, een Coufl:ume,deweIke nog daaglijks geobferveert ende onderhou- tehoog
den word, dat fo wanneer een EylTcher fijn eyfch te hoog ende te breet maakt, ofte

ende meer eyfcht dan hem komt , en daarop aan rekeninge gebracht wert , ende die breet te

Verwcerder ter contrarie bewyft , dat den Eyflcher hem te hoogh ende te breet docn.

geeyffc heeft , dat als dan den Verweerder geabfolveert word van dier inflantie

,

ende d'Eyfixrher gccondemneert in de coflen. Ende want men &.c. Aftum ter

prefentie van den Bailliuw, Jnthonis Jcrnt/z , Michiel Loiifsz, Anthoms vanFkry,
ende Joojl Jacobfe den xij. July 1552.

X I.

Wy Schepenen in den Hage doen kond en certificeeren mits defen eenen ie-

gelijken, hoe dat waarachtig es, dat de Couflume ende ufantie van den Vier-

fchaere van den Hage , beyde van hooge ende lage , van oude haarkomen fulcx

es , ende noch dagelijks geufeert ende geobferveert word , dat men van eene faake Om van

recht mag fpreeken tot drie diverfe inftantien toe , mits telckens betaalende die '^'-'P

^''^^^

coflen van der eerfle inflantie , alwaart ook dat de fake ware in flaate van\vyfen, '^j

ende dat alle ontilaginge ofte verdraginge van regte gefchiet altyt ende es altoos j^^ ^ ^^
fulks gedaan ende geufeert by den Bode van den Hage, ende byanders niemand, rnocen

. ende lijn de felve Couflumcn ende ufantie binnen den Hage aan den Vierfchae- fprckcn.

ren fulcx, ende zo langen tyt,overmits de notorite
,
gewefcn

,
gcplegen ende on-

derhouden geweefl , dat geenc memorie van menfchen ter contrarie en gedenkt.

Ende want men van alle fakcn fchuldig es der waarheyt getuygh te geven , fo

hebben wy Schepenen voornoemt onfen gemeenen Segcl van den Hage hier on-

der opgedrukt op ten xj. dag van May auno vijftien hondert die en veertigh.

Wy
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20.

Wy Schepenen in den Ilage docn kond cnde certificceren mits defen, dat

op luiydun datum van dcfai voor ons gekomen cndc gccompareert fijn reclnelyk

daer toe \'erdaigt iijndc , tot vcrfoucke van Andrics Pictcrfz van Nefch , Vincent van

Lcbcjlcin, Bailliuw ende Schout van den llage, out ontrcnt xxxiij. jaaren, A'3'-

ca/ius Antbonhz van Flory onfe mede - Broedtr in Raede , welcer Schout van

Monllcr oud ontrcnt xlix. jaaren, Antbunis Aarentfe jcgemvoordig Schout toe

Monfter oud ontrcnt xlij. jaaren, Mecfler Pkter Blau-ocld Schout tot Enchuyfen

oud ontrcnt Iv. jaaren , Mathys JViggersz Schout van Ouwerkerk oud ontrent

xxxvij. jaren , Comclis Jacubfz Schout van Boodegrave oud ontrent xlvj. jaren

,

Mecller Jan van Dorp Sellout \'an Texel oud ontrent xl. jaren , en Claas Sy-

bmntfz Schout van Wydenifle en OifterJeek oud ontrent xlv. jaren. Ende cer-

tificeerden die voorfz Depofanten by den cede de Keyferlyke Mayefleyt inc

lluk van haarluydcr voorfz offitien gedaan ; Eerft de voornoemde Meefter Pk-

ter van Blaativeld certificeert by fynen voorfz. cede , dat hy hier voortyts ge-

weeft is Schout van Grootcbroek ,
(a) feyden voorts die voorfz Mathys Wiggerfz ,

Cimelis Jaajhfz , ende Claas Zybrantfz , dat de eerfte depofitie hier vooren by den

voorfz Meeiler Pktcr \'erliaalt , fuicx mede in liaarluyden Vierfchare , aldaar fy

Inyden als Schouten voorfz fitten
,
geufeert ende geobfcrvecrt word , ende noyc

gcweten hebben van yemande contrarie van dien te procederen ; feyden \'Oorts

die voornoemde Plnccnt van Lcbejlcin , Mr. Jan van Dorp , Nicajiiis Anthonifz van

Flory , ende Anthonis Arentze , dat waaragtig es , dat foo wanneer eenige partyen

quaiftien jegens den andercii hebben voor Schouten Vierfcharen , cfk van hen-

luyden in haaren Jurifdiftie , ende dat de voorfz partyen den Eyfcher ofte Ver-

weerder (y) wantaal, ofte over vonnifTen dingden , ofte irreverente quade'^'^^

manieren , in jegenwoordigheit van den Schout en Schepenen fittende in ge-

fpanncn Vierfchaar , hidden , zoo mag de Schout der felver Plecken , aldaar fy

Depofanten Schouten fijn ende geweeft hebben, alfulk een van boeten beflaan,

ende begeeren daar van op flaande voet vonnilfe van Schepenen , daar jegens

de voorfz Partyen gehouden u^erd t'antwoordcn , of Schepenen procederen je-

gens hem tot abfolutie ofte condemnatie. Ende want men &c. Adimi den een

en twintigften April vijftien hondert twee en veertigh,

XIII.

Op huyden den vierden dagh Octobris anno vijftien hondert drie en veertig,

foo hebbe ik Adriaan Mathyfz als Subilituyt van Meefter Jan Plumeon Secretaris

van den Hage , ten \'erfoecke van de Huyfvrouwe van Pkter , Heere van Roen

geweeft metten twee Gcbuyren hier onder genomineert, tot binnen den huyfc

daar Meefter floris Hccreman , wylen Advokaat in te woonen plagt , ftaende in

't Wefteinde alhier in den Ilage , alwaar ik met de voornoemde gctuigen ge-

vonden hebben Meefter Jan Duyck , mede Advokaat , met Jonkvrouwe Anna

van Steenhoven fijnder Huifvrouwe. Ende hebbe hen van wegen die felve Roen,

geinthimeert ende geadvertcert , dat de voorfz Heere van Roen als Cooper van

dien huife ende erve , hem decde denunchieren , alfo den dag van Bamiffe over-

ftreekenw^as, tot welken dage men gewoonlijk es te verhuifen, ende hem by

i\Ir. Cornells Heynrkxz Procoreur Generaal tot Utrecht, belooft was leveringe

te

(x") Agtcr doze woordcn moot vccl ovcrgeflagcn zyn , want men zict nice wat hy
certificeert ; en nogtans gedragen dc onmiddelyk volgendc Depofanten zig daar toe:

I'eydeyi voorts dat de eerjle dcpojit'ic hier vooren by den voorfz Pieter verhaalt , zutx mede
in hilarln\dcr Vierfchare geufeert en geobferveert vjort ^ enz-

(y) iVantaal, is onbenouwe taaf, onbctamclyk fchcldendc, enz. in tegenftellinge

vandingcaal, dat bchoorlyke taal, ter zaakc dicncndc , bctckent. (}ver-vonnisfe of
f^clyk men elders vind, boven-vonniffe ; dat is,na data! vonnillc over do zaak in gcfchil

gewezcn \va>;. Want dc partyen fchyncn ten dien tyde dikwyls vry ruuw cegen de
voaniflen gefproken en zig geoppofeeit tc hebben.
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te (iocn, daar aan hy hem gevoegt ]iadde, cndc was al gereec omme met alle

lijne MeubiJe goederen daor inne te komcn mctter woone. Dat hy hem vol-

gende dien terftont ontruyminge foude doen; waar op die voorfz Mr. JanDtiyck

met Tijne voorfz. huif^Touwe my tot antwoorde gaven, dat fy die voorfz hui-

finge van den fulven Mr. Cornelis of fijne gecommitteerde als laft daar van hcb-

bcnde, gehuirt hadden een geheel jaar lang , ingaande Alderheiligen vijftien

hondcrt twee ende veertigh , cndc cindigendc Alderheiligen anno drie en veer-

tigh naaftkomende , en dat die huir als noch cours en loop hadde , ende begeer-

deii ook daai- by te blyven, alfoo fy henluyden daar op niet verfien en hadden;
waar op ik hen in den name van den felven Roen feyde, datmijnHeerevan Roen
voorfz daar van protcfheerde , omme in tyden ende wylen des noot fijnde, hem
daar mede te behelpen , als 't behooren foude. Aldus gedaan ter prefentie van

,,„ Jacob Janfe Wantfnyder, ende Pieter Willemfz Schouten, Buirluiden alhier in
^'^ den Hage, mannen van gelove daar toe fpecialijk geroepen ende gebeden. Des

t'oirkonde mijn gcwoonelijk handceeken hicr onder geftelt op ten dag ende jaa-

re als boven , ondertekent , yJ. Bennink , tot verfoek van Pieter Pieterfz.

X I V.

Wy Vincent van Lebejle'm Bailliuw ende Sellout , Hiiygh Mmanfz van den VekJe,

Cornelis van Aicken , Michiel Loefsz , Jinthonis Nicafnts van Flory , ende Cornelis Sy-

mmisz , Schepenen , ende Adriaan Mathyfz Secretaris van den Hage , doen cond

ende certificeren mits defen , dat alhier in den I lage een recht ende Couflume

es , dat een iegelijk mag fijn I luife optimmeren , ftaande benevens den ande-

ren, als hy d'ander voor fijn droplaat houden feven duim, zo dat aan weerfyden

ledig ende onbetimmert blyft veertien duim , welke Couftume alhier in den Ha-
ge K)o notoir ende kennelijk is, dat hen Depofanten niet en gedenkt ter con-

trarie gedaan ofte gewefen te fijne. Ende want men &c. A6lum den tweeden
dag van Junio anno vijftien hondert een en vijftigh.

Tot verfoeke van Dirk Clementz.

Wy Burgemeefleren en Schepenen in den Hage doen cond ende certifice-

ren mits defen, ten verfoeke van Jdriaan Bcnninck Secretaris van den Hage,
dat ons notoir en kennelijk es 't geen voorfz es.

X V.
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P^:'^'

Wy Burgemeefleren en Schepenen in den Hage doen condt en certificeren mits

dezen , ten \'erfoeke van Jdriaan Benninck Secretaris , dat ons notoir en kennelyk

es , dat 't Recht en die Couflume van den I lage fulcx es , foo wanneer iemand alhier

in den Hage ofte Haag-Ambacht , Huis , Erve ofte Land verkoopt ende de koo-

per daarnaa bevind , dat de feh'e goeden meer belafl lijn , dan daar 't hem mede
\erkoft es , dat als dan den verkoper fchuldig es , die verfwegen lafl:en af te

doen , ende voor 'tvorder onfeecker waarborge te ftellen ; ende dat de kooper

den verkooper niet fchuldig en is eenige betaalinge te doene voor ende aleer

't felve by den verkoper volbrogt es , verklarende voorts 't felve fulcx altoos

geobferveert te hebben , ende als nog dagelijks obferveren, ende by Sententie

approbercn. Ende alfulcx bevindcn voortijts heure Voorfaten gedaan te heb-

ben in der faake van Dirck Clementz in den jaare vijftien hondert negen en veertig
,

ende noch daar na in den jaare t-ivce en fcftig , tufichen Cornelis van Wyngaarden

ende Willem Eevertfe ende mecr andere. Ende want men van alle faken fchul-

dich es der waerheit getuig te geven &c. Des t' oirconde 't gcmeen Segel ten

faken hier op gedaan drukken , en by ons Schepenen ondcrgefchreven onderge-

tekent op ten vyftienden (2) Januarii anno \7ftienh0ndert agt en fcftig na gemeen

fchry\'en. En was getekent. Jacnb van Dorp.

Wy

Een
huisna
de vcr-

koping
bevon-
den
werden-
de,mecr
belafl:

,

dan is

opgege-
vcn,
mag de
kooper
waar-
borge
eifchen.

(s) In ccn anJcr affchrift flaat den w. yiill'i i^C>^.

c
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X V I.

Wy Schcpcncn in den Hage docn cond cndc ccrtificeren mits defen , dat op

huyden datum van defen voor ons gekomen ende gccomparcert fijn , regtelijc-

kcndaartoe vcrdaigt fijnde, ten vcrfoccke van Kicajhis /Inthimhz vanFlory, Huygh

Mr'hianfe wm dm Fehk , /Inthoms jkrentfe , ende Mr. Mkhkl Claclj'c Schepcncn , en-

de Mr. Jan Flumcon Secretaris van den Ilage, ende certificeerden die voor-

nocmdc Depofanten , dat de Couftume alhier in den Hage fulcx es, ende da-

gelijks geufeert werd, dat cen Vrouw mag koopen ende verkoopen , hiiis en-

de erve met haren gccoren Voogts hand , ende dat men van fulke koopen
palTeert ende maakt Schepenen-brieven , ende daarop recht doet ais 't verfogt

word , in alder manieren of de fclvc Brieven by cen manperfoon gcpaflc^ert wa-
ren ; feyden voorts die voorfz Hnyg Adrktanfz , yinthmh Jerntfe , cndc Meefter

Mkhkl Clacfz, dat fyluiden als Schepcncn voornocmt, op gelijke brieven fulcx

liebbcn helpen wyfen vonniiTcn cndc recht gedaan. Ende want men &c. Ac-

tum den 21. Aprilis anno vijftien hondert drie en veertigh.

XVII.

Wy Schout ende Schepenen in den Hage doen kond ende ccrtificeren voor

de geregte waarheit , dat de Couftume ende ufancie van den Hage fulcx es voor

X. XX. XXX. xl. jaaren ende meer, ende noch dagelijcks geobferveert word,
dat foo wanneer alhier iemandt verkoopt eenige Huifen ofte Erven , flaande

binnen die Jurifdiftie van den Hage, te betalen op feekere dagen ende termij-

nen , ende die Verkoper daarvan geen Brieven gepaifecrt hadde van den koop

,

ende dat ook die koper geen brieven gepaifeert en hadde van de penningen by
hem voor de coop belooft , ende dat evenwel die Verkoper ontniiminge ge-

daan hadde van 't felve huis ende er\'e , ende die coper 't fclve huis aangevaarC

ende fynen wille daar mede gedaan hadde , ende daarna de cooper faillecrt in fy-

ne goeden ofte banckroete worde, dat als dan, indien daar kennifi'e of es van

twee ofte drie perfonen, die by den koop geweeft fijn, evenwel blyft dien Ver-

koper , die de voorfz Huifinge en Erve verkogt heeft , die felve Huifinge ende

Erve hem verbonden , ende blyft geprefereert voor alle andcre fchuldenaars in

alien fchyn ofte hy Schepenen-brieven daar op hadde , ende es 't felve altoos pa^
alfoo alhier geobferveert ende onderhouden gewecfb , dat fulken Verkoper ge- 23*

prefereert blyft in de penningen van den felven Huifinge cndc andcre goeden

van den Cooper , foo lange hy ten vollen van den coop van 't verkofce huis be-

taalt es , al eer eenige andere fchuldenaaren daar eenige aftie met regt op 'c

fclve huis mogen verhalen , ten waare datter yemande was , die den voorfz

Verkoper voldede , ende vernoegde van fyn achterwefen , daar foude de ver-

koper moeten mede te vreden wefen. Ende want men &c. Aftum de vyf en

twingflien dag February anno vyftien hondert twee en veertig, na gemeen fchry-

ven. Die getuygen van defe certificatie fi;aan gefchrevcn, ende fijn als defe

navolgende Certificatie inhout.

XVIII.

Wy Schepcncn in den Hage doen kond alien den gccnen die defen onfcn

jcgenwoordigen brieve fullen fien ofte horen lefcn , ende certificecren voor de
rcgtc waarheyt , dat foo wanneer eenige Rentiers ohc Crcditeurs binnen den

Hage rentcn ofte andere fchulden fprekcndc hebben op Huifen ende Erven,
ftaande binnen den Hage ofte Haag-Ambachtc , ende jaarlijk geen betalinge van
heure gebreke en konnen vcrkrygen, dat fy als dan maar eens panden ende
pagtcn mogen voor hcure gebreken

,
(a) ende na fy eens gepant ende gc-

pagt hebben, ende als dan t'fiaars daar an wedergeen betalinge van heure renten

ofte

(a) Dit komt over cen met dc Coftumc art. X. pa^- 7-
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ofte fchulden en konden geki7gcn , foo word tot verfoek van Partycn ofte Cre-

diteurs by den Schout en GeregteA-an den llage voorfz, (navolgende die Keiire

ende Couftume van den Hage voorfz
,

gemaal-it op feekcr o6lroy daar van we-

fende) eenen dag van verkopinge geleyd , behoudelyken dat mem 't felve

Huys ofte Erve eerft geeft fyne behoorlyke Kerkgeboden , ende word het fel-

ve huys op ten felven dag na alle die Kerkgeboden ende folemniteyten daar toe

gedaan , in 't openbaar metten beckcn geflagh verkoft den meeften daar om
biedende , ende werden alle huyfcn ofte erven met fulken proceduren

,
gelyk

voorfz is , verkoft , ende anders niet , ende heeft fulcx lange in den Hage geob-

ferveert geweeft over de xx. xxx. ofte \'eertigh jaaren , ende word nog dage-

lyks fiilcx geobferveert ende onderhouden. Ende want men van alle faeken

fchuldig es der waarheit getuygenifle te geven , foo hebben \vy Schepenen voor-

noemt 't gemeen Segel van den Hage hier onder op gedrukt, prima Juny anno

w<=. twee en dertig.

X I X.

dat mcB
maar
ecnsop
eenhuis
mag
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2J-

Wy Schout ende Scliepenen in den Hage doen condt ende ceftificeren eencn

iegelyken, dat op huyden datum van defen voor ons gekomen ende gecompa-

reert fyn regtelyken daar toe verdaigt zynde ten verfoeke ende inilantie van

Huygh Aerntfz , Nicafius Anthonifz van Flory oud ontrent li. jaeren , Hil-

lebrand Aelbertfz oud ontrent Ix jaaren, Anthonis Aerntfe cud ontrent 1.

jaaren, Kors Pieterfe van der Beeck oud ontrent Ixvij. jaaren, Huyg Adriaanfz

van den Velde oud ontrent Ix. jaeren , Cornels Janfe van Montfort oud omtrent

Ix. jaeren , Cornells Frederikfz oud omtrent Ix. jaeren. Mr. Michiel Claefz oud

omtrent xliij jaeren, Jan Clementfz oud omtrent xlix. jaeren , Pieter Aertfe

oud omtrent xliiij. Adriaen Dirckfe oud ontrent 1. jaeren, Gerrit Roelfz oud

omtrent Ixiiij. jaeren, Mr. Jan Phiiiieonoud omtrent 1. jaeren. Ende certificeerdcn fy
Depofanten by den eede die fy elcx der Keiferlyke Majefleit gedaan hebben

,

datwaeragtiges, dat de Couftume van den Hage alfucxcs, indien dat eenBuyr-

anan van den Hage fyn huis en erve belaft hadde met een pond groot vlaams 's jaers

,

ende een ander Buyrman aldaar verwilligt hadde tot meerder verfekertheit van

fyn Crediteur, dat die Buyrman ook fyn Huis endeEerve alsborgevoor 't voorfz

pond groot sjaars
,
jaarlyks wel te betaalen, tot een onderpand ende hypoteecque

geftelt hadde , ende dat de principaal Debiteur ofte Conftituant in gebreke viel

om die jaarlykfe rente te betalen , foo foude de Crediteur van noden wefen te

procederen tot pagtinge
,
pagtende rentcn den penning ontrent feven uyt dat

jaar verfchenen renten , ende indien die principaal Conftituant sjaars daarna

echter de verfchenen renten niet en betaalde , foo foude die Crediteur. van no-

den wefen , alfo men maar eens uyt eenen Rentenbrief op een Huis pagten en

mag , te procederen tot verkopinge van 't Huis van den principalen Conftituant,

ende dat by Decrete van de Wet vslu. den Hage , ende 't Huys voorfz verkoft

fynde , bcvonden word dat op 't felve huys foo vecl ouder deuchdelyke renten fton-

den , die eerft betaalt moeften worden van de pcnningen komende \'an 't voorfz

vcrkofte Huys , dat de voorfz Crediteur nog van 't jaar renten , daar hy om ge-

pagt hadde, nog van 't jaar renten, daar hy 'c felve Huis voor hadde laten ver-

kopen , niet betaalt en mogte worden , foo en foude nogtans die voorfz Crediteur

fyn voornoemden Borge niet aanfpreken , nog voor de gepagte renten uytten

ecrften jaar gepagt op de Huifinge van den principaal Conftituant, maar fou-

de den voornoemden Borge mogen doen rocpcn voor den Gerechte van den Pla-

ge, ende hem eyfchen de twee jaren verlopen renten, te weten, 't jaar daarhy

voor de gepagte renten verkregen hadde, ende 't jaar daar hy het huys van den

principalen Conftituant om hadde laten verkopcn , ende indien dc Borge als dan

onwilligh ware , als de principaal Conftituant bevonden waar infolvent ende

gcexcufleert , om die voorfz twee jaren te betalen , zoo foude de voornocmde

Crediteur, na dat hy de Borge regtelyk overwonnen hadde, mogen pagtinge

hebben op die Huifinge van den Borge voorfz voor de voornoemde twee ja-

ren , en indien de Borge sjaars naar de pagtinge, als 'er weder een jaer renten
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cmgekomen en verfchenen waar, niet en betaelcie, zoo foude de Creditcur voorfz

dcs Borgs huis mogen laten veriiopcii by Decreet voornoemt
, gelykenvys hy

den principaelen Conflituants huis haddc lateu docn verkopen , maar indicn die

Crediceiir voorfz, nademaal hy den principaal ConlliuiaiKslIais hadde laten ver-

kopen , eude van hem Conftiuiant gehcel rcgteloos gegaan wave , ende verfuim-

de den ^'oor^z Borge terfboni met regte te porren , ende liet zulcx fes of feven

jucren verbopcn , eer hy de Borge met regte porde oftemaande, in dien ge-

valle en foude die Borge niet vorder gehouden wefen na de Couftume van den
llage te betalen, dan een jaer verlopen renten, ende 't hooftgeld optebrengen,

ofte van die tyt of dat hy gemaant ofte regtelyk geport foude wefen , de renten

jaerlyks te betalen. Ende want men &c. Aftum den xj. February anno vyftien

hondert twee en veertig , ondertcykent Jan IVilkinjz , ende Michiel Locfzc.

X X.

Wy Schepenen in den Ilage in Holland doen kond ende certificeeren eenen ie-

gelyken mits defen , dat die gewoonte ende ufantie der Vierfchare van den Ha-
ge van ouds geweeft is , ende nog altyt , ftaande queflie in cas van injurien tuf-

fchen Partyen ,
geufeert word , dat in de materie van inlegginge tullchen Par-

tyen, de Schout van den llagc, ende niet die Bailliuw van den Hage compe-

tent Regter es. Ende want men &c. A6lum den feften Aprilis anno vijftien

hondert en veertig.

XXI.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren mits defen onfe

ccrtificatie eenen ygelyken dien 't behoort , hoe dat waeragtig es , dattet regt

,

Couftume ende ufantie van den Hage zulcx & , dat zoo wanneer iemandt bin-

nen den Hage ofte Haag-Ambagt by de Broodvinders ofte Brootwegers van den

Hage, van wegen den Schout ende Geregte van den Hage bekeurt worde,
aangaende 't Vleys , Vifch , ofte Broot , dat in dien gevalle de felve die be-

keurd word ,
gehouden es , na dat hy by den Bode van den Hage gefommeert es,

de felve boete binnen xxiiij. uren op te leggen, ende te namptiferen by provi-

fie , ofte gyfelinge te houden , ende na dat hy genamptifeert fal hebben , is de pag

Schout gehouden hem te gunnen ende te leggen eenen dag van regte , zo \'crre 2(5

hy in rechten begeert ontfangen te wefen , ende is de felve Couftume ende ufm
tie binnen den Hage zulcx ende zoo langen tyt onderhouden geweeft , dat geen

memorie van menfchen ter contrarie en gedenkt. Ende want men &c. Aftum
den vijftienden dag February anno vijftien hondert vier en veertig, na 't ge-

meen fchryven.

XXII.
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Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeren mits defen , dat op

huyden datum van dezen voor ons gekomen ende gecompareert es , ten verfoe-

ke van de Cappellaens van St. Jnthonis Capelle, ende de Schout van den Hage
met henlieden gevoegt, Jooft Janfe, wel eer gefwooren Boode van den Hage,
cud ontrent xxxiij. jaaren, ende certificeerde hy Depofant by den geftaafden

cede die hy daar toe dede , dat waaragtig es , dat hy Depofant naar verfoek van

de Cappelmeefters van St. ylnthonis Capelle np te Gecjl , aan myn Heere den Schout

van den Hage gedaan , deur laft ende bevel van den felven Schout mette voor-

noemde Capelmeefters es geweeft op eenen Regtdag, als de Provifoir ende Dee-

ken van Delfland alhier in den Hage in hcurlieden Confiftorie fittende waaren

,

ende heeft henluyden van wegen den voornoemden Schout in den name van

der Keiferlyke Majefteit ende Capelmeefters gedenunchicert , als dat hy agter-

volgcnde die Concordaten ende oude gewoonten , affeyde de felve Capelmeefters

van hacr luyden Confiftorie , toucherendc alfulke regtsvprderingen als by eenen

Heere Jan Govertfz, Pricfter uyt iaake van ccn bcncficie op heurkiyden begonft

wacrc,
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waere , ende dat zyluyden de felve Capclmeefters kofteloos ende fchadeloos tc Gcct
fouden ontflaan , ende renvoyeren voor heurkiyder Competenten Regter, als om bc-

den voorfz Schouc van den Hage , aldaer men heurluydcn ter caufe van dien talinge

kort ende onvercogen regt foude docn , volgende de Coullume van den Hage ,
^'^"

inthimerende hem aldaer dagvanregte den eerflen Regtdage die vuor des voorfz r''^

Schoucen Vierfchaer als doen vallen ende gehouden worden foude ; inthimcren-
i-cnten

de voorts de felve Provifoir ende Deeken van wegen de Keyferlyke Majefteyt ,
""

Partyen geen vorder regt t'adminiftreren , op dats defelve myn lleere den
' Schout van den Hage geen nood en waer hem dies vorder te beclagen ; waer
op hem defelve Provifoir ende Dcken voor antwoorde gaven , dat fy des niec

en agten nog ook en obedieerden , en dat fy Partyen regt doen fouden. En
want men van alien faeken fchuldig es der waerheit getuygh te geven , des ver-

fogt fynde , foo hebben \vy Schepencn voornoemt 't gemeen fegel van den Hage
hier onder op gedrukt, op den xxvj. January anno xv-. vier en veertig , na"'t

gemeen fchry\'en , onderteeckend , Anthonh Aerntfz , ende Michiel Claafz.

XXIII.

(/)) Wy Schepenen in den Plage doen kond ende certificeeren mits dcfen,

dat op huyden datum van defen voor ens gekomen ende gecomparecrt fyn

,

regtelyken daer toe verdaigt fynde, ten verfoeke ende inflantie van Floris van

Dam, Schout van den Hage , Cornells van ^/ctoz Schepen , ende eertyts Weef-
meefler, oud ix. jaaren, TVillem van Q-yep oud ixiiij. jaaren , Symon van der Does

oud xlvj. jaaren, Jacob Fermy oud xxxiiij. jaaren, P/Vffr'UrtJzZozffe/flKr/e oud omtrenc

xxix. jaaren , alle Schepenen , Otto van MalJ'en 5ecretaris ( c ) ordinaris , oud omtrenc

be. jaaren, defelve tVillcm van Cryep, ende Joofi Jacobfz oud veertig jaaren,

Weefmeefleren , Meefter Mc/w/ C/aa/s, eertyts Schepen ende Weefmeefler,

ende nog jegenwoordig Vroetfchap oud Ivj. jaaren , Corndh Symonfz ad idem tits.

oud xlvij. jaaren, Daniel Janfz Ckrcq van de Weeskamcr oud omtrent 1. jaa-

ren, Dirk Joofienfz Vroetfchap oud xxxvj. jaaren, Louris Croock Taelman oud
omtrent xlvij. jaaren

, Jan Wolf Taelman oud omtrent xlvij. jaaren , ende

Jdriaen Mathyfz Secretaris oud omtrent xxxviij. jaaren; ende certificeerden fy

Depofanten by den cede , elcx in haer luyden officie der Keyferlyke Majefteit ge-

daen , dat waeragtig es , dattet regt , Couflume ende ufantie is alhier in den

Hage , Haag-Ambacht , ende daer omtrent , ende nooyt ter contrarie en heb-

den weten uferen , dat fcheydende den Boel van man en wyf , alle eygen goe-

den in den Boel wefende gemeen fyn, die men niet en bcvind voor 't huwelyk

in wettige Huwelykfe voorwaerden befchreven ende gcfpecificeert , ende voor

date van 't huwelyk uytte gemeenfchap bedongen ende gereferveert te fyn , foo

wel de goeden die yemand van beyden aan 't huwelyk brengt , als de geene

flaende huwelyk verkregcn , met coopmanfchap , met officie , met arbeyt , met
induflrie ofte cloeckheyt , by beflerfte of hoe dattet fy ; dat medc ter plaetfe

als voorfz. Couftume es , dat Man of Wyf, die met fyne kinderen van den

overleden in gemeenen Boedel fit, ende den felven kinderen geen bewyfinge

of fchiftinge nog fcheydinge en doet , achtervolgende die Couflume , al ifh faa-

ke dat fulken man of wyf eenigh gewin of vermeerderinge van goeden aankomt

,

'tfy
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(I/) Dc7.e Certificatie is ongctwyffclt, ten opzigtc van de Coftume daarin vermek,

dczelve, die hicrna onder No. lxxxiv. gcvondcn wcrd , zynde bcide gcgeven den

7. April 15(54. hocv/c! ten bchocvc en ten vcrzockc van twee ondertchcide pcrzoo-

nen. Maar dcwyl ze in ccnigc omllandigheden, bet principaal voorwerp nict be-

trcffende , vcrfchillcn , hebben wy 2c beidc iiaarc plaatze laatcn bchouden.

(f) Tc wetcn van den Hove 'van Holland, tot wclkcn (laat hy gevordert wicrd

(na dat hy al zedcrt 1526. het Secretarisfchap cxtraordinair hadde bcuicnt. HI. Me-

nior: van Sandclyn/o/. 128.) by CommiHie van den 13. Febr. 1545. na den loope

van den Hove. 11. Mcmor. van "Dam/o/. 18. Ook was hy in den gcmcldcn janrc 1545.

na gemeen fchryven Wecfmecller van den Hage, uitwyzcn.s de !y(tc der Wecfiiice-

ftcren, by ons hier voorcn opgegcvcn.
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't iy mec koopmanfchap , met gewin van fyncn arbeyt , induftrie ofce anders

,

hoc dattec fy , dac 'c Iclve mede in gemccnfchap komt tuflchen de kindereii

van den overleden, ende fulcken man of wyf, ter tyt ende wylen toe, hy ofte

fy dciigdelyke bewyfinge gedaen ende volkomendyk gefchcyden ende gedeelt

zyn , als dan dat fulcken gcwin of vermcerderinge mede in bewyfinge komt en-

de gedeelt wort , half en half, in alien fchyn of de felve vermeerderinge ge-

fchiet waere flaendc huwelyk , 't welk fulcx geufeert word , fonder dat fyliiy-

den oyt ter contrarie hebben weten uferen. Ende want men (Sec. Aftumden
fevenflen dag \-an April anno \7ftien hondert vier en vyftig, onderteykend
ComcHs van Jkkm ende Pkt. van Zoittelande.

XXIV.

Wy Fhr'n van Dam Schout out omtrent xlviij. jaaren, Cornelis mn Sicken cud
omtrcnt Ixiij. jaaren, IVillem van Cryep oud omtrent Ixvj. jaaren, Jacob van Dorp

oud omtrent xxx\'iij. jaaren, Syinon van der Does oud omtrent xlviij. jaaren, Ja-
cob Vmny oud omtrent xxxviij. jaaren, Engcbregt Jorisz , oud omtrent xh'j.

jaaren, ende Jacob Symonfe oud omtrent Ixix. jaaren, alle jegenwoordige Schepe-

nen van den Hage , Mr. Michiel Claafz van den Berg , oud omtrent Iviij. jaaren

,

Michkl Loufsz oud omtrent Ixiiij. jaaren , Meefler Jrent Huygeze oud omtrent
Iviij. jaaren, Jan IVlUemfz van Dorp oud omtrent xlvj. jaaren , Cornelis Symonfz
Olid omtrent xlviij. jaaren, eertyts geweefl hebbende Schepenen van den Hage,
ende jegenwoordig Vroetfchappen ; Louris Cornelifle , ende Jan Wolf, elcx

oud fynde omtrent xlix. jaaren , ende Dirck Willemfz Schout van Pynakel oud
omtrent lix. jaeren , alle Voorfpraeken ofte Taelluyden , regtelyken gedaegt fyn-

de omme der waerheyt getuygeniffe te geven by maniere van turbe , op fekere

Couflume , ten verioeke van Jnthonis Aci-ntfz, ende certificeerden wy voorfz.

Comparanten , elcx by den cede in 't ftuck van onfen dienft gedaen , dat waer-
achtig ende ons kennelyk es , dat een gemeen Couftume es , dat of 't gebeurde

,

datter iemand waere , die binnen den Hage ofte Haeg-Ambagt Huys , Land ,

ofte iet anders kofte ofte in erfhuur genomen hadde , cm een jaerlykfe rente

,

ende dat de kooper 't felfde huys ofte land in erfhuure genomen ofte gekoft

hadde , waere onwillig den uytgcver ofte verkoper behoorlyke brieven van koop pa„_
ofte erfhuyre te pafleren , ende te verlyden voor Schepenen na 't recht ende de 29.'

Couflume van den Hage , dat fulken verkoper ofte uytgever den koper ofte

aennemer van d'erfhuyre foude mogen doen roepen voor den Schout ende Ge-
regte van den Hage , ende doende eyfch , conclufie te nemen , dat hy hem fchul-

dig foude wefen brieven te verlyden ende te pafleren voor Schepenen van den
Plage, van de koop ofte erfhuyre, fulcx die gefchiet waere, ofte hondert,
twee hondert , drie hondert gulden , min ofte meer , na gelegenthey t van der
faeke daer voor te geven , en dat voor interefl van den verkoop ofte uytgeve ,

behoudens jufl:e moderatie van Schepenen , ende bieden den koper ofte aenne-
mer 't wedde {d) van een kenninge, op welken eyfch ende conclufie die vooriz

koper ofte aennemer van erfhuure fchuldig es aen 't wedde te gaene, ofte by
gebreken van dien , datten Eyflcher den voorfz Verweerder verwonnen heeft

daer hy om klaegt; verklarende voorts dattet rcgt ende die Couftume van den
Hage es, dat indien de EyiTchcr een Verweerder fimpelyk voor 't regc eyfch-

te , om hem brieven ende voorwaerden te verlyden , en te pafleren voor Sche-
penen van den Hage , ende geen fekere fomme van penningen voor voldoenin-

ge van dien en eyfchte , dat men alfulken fimpelen verwin niet en foude kon-
nen executeren ; dat 00k Schepenen van den Hage over niemand brieven van
eygendomme ofte belaftinge \'an I luyfcn , Land ofte fchulden van renten , erf-

huiir of anders en mogen bcfegelen, ten fy dat alfulke brieven eerfl by den koo-
per ende verkoper ofte Schuldenaer begeert ende verfogt fyn, dat fulke brieven
over henluydcn voor Schepenen verleden ende gepalTcert fynde , ende op hen-

he-

C^) Tot verftand van dit woord zic hicr vooren pag. 11. onzc aantckeninge (f ).
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lieden te befegelen , dan allecnlyk pa:^tbricven , die iiyt wetteJyke fchukicn van
crfhuyre ofce rcntcn fpruytendc fyn ; vcrklarcn voorts , dat 00k die Coultumc
van der Vicrfchaer es , dat foo wanneer dc Verweerder met den EyfTdier aen

't wedde gaet , ende den E\ iTchcr den Verweerder overtuygen kan , dat hy
Huys oftc Land van hem gekoit ofte in crfhuyr genoomen hadde, dat ais daii

Schepenen den Verweerder fouden condemneren den EyfTcher behoorlyke brie-

vcn te pafTeren, ofte hem fyn geeyfhe fomme voor fchade en intreft up te leg-

gen ende te betalen , behouden akoos jufte moderatie van den GertgLe, ende
op de felve condcmnatie doen panden , ende daerna regt maeken , ende legL^cn

negen groot uyt , ende foo verrc de Verweerder nog onv/illig biyft , \'errin.kt

den Eyflclier op den eerflvolgcnde pagtdag vonnilTe van Scliepenen , omnie te

hebben pagtingc op den \'ern'eerder volgende fyn verwin , condemnatie ofte

bekennifle , 't v\^elk den Eyffcher dan by vonnifle van Schepenen toegcwefen
word, ende word hem als dan toegepacht fyn geeyfte fomme voor fyn^interefl

in der manieren als voorfz es, we!l:e pachtinge es d'uytterlle regt ende execu-

tie van Schepenen vonnifle : feggen en verklacren voorts , datte Coufhume van
der Vierfchare van den Hage es , dat men uyt faeke van erfhuure , erf-penning-

rcgt ofte renten pagt op Iluys , Land , ofte erfhuure voor een pond groot

,

3 fchellingen grooten Vlaams voor twintig ftuyvers , drie fluyvers voor een

pont Hollands , drie fchellingen Hollands, ende zoo voor meer ofte mindere
fomme naer advenant, ende akoos voor de onkoften fes penningen Hollands

'sjaers, welke gepagte renten men met gelyke hooftfomme wederomme loflen,

quyten , ende redimeren mag , mits ook betalende d'onkoften van de pagtinge

ende pagtbrieve , ende dat men voor een gemeene claufule hi alle pagtbrie\'en

akoos geflelt heeft , zoo lange henlieden gedenken kan , ende nog dagelyks ftelt

,

dat men toegepacht heeft fulken renten 'sjaers , eeuwig ftaende geld , daer men
Wyn ende Broot omme koopt , ende dat by 't woort eeuwdg anders niet verflaen

en word , dan om die gepagte renten jaerlyb te betalen , foo lange tot die of-

gelofl worden, ende Jlaende geld daer men JVyn ende Broot omme koopt , dat daer by
verllaen word, gangbacr geld, daer den eenen Koopman den anderen mede betaelt, ende

dat men foo A'eel die lopende gepagte renten , als die hooftfommen van dien

,

daer mede betalen ende ofloffen mag , ende dat fy getuygen niet en weten nog
nooyt bevonden en hebben , dat men alhier in den Hage anders hooger nog la-

ger renten gepagt heeft dan voorfz is. Ende want men van alle faken fchuldig

es der waerheyt getuygenifle te geven , foo hebben wy getuygen voornoemt
verfogt aen Cornells van Jicken ah Beimcrder van 't gemeen Zegel van den Hage , defe

onfe getuygenifle over ons alien te befegelen , ende op Adrlaan Benninck , Secre-

taris van der felver Vlecke, de felve onfe depofitie voor ons alien te willen on-

derteykenen , 't welk wy Cornells van Alcken ende yidriaan voornoemt fulcx ge-

daen hebben op ten xxix. dag Juny anno vyftien hondert fes en vyftigh.

Dat
men gc-

woones
rcncen
to pag-

tcii

vonr
crfhuu-

ren, erf-

pennin-

gen rcgc

ofie

voor-
rcntcn

,

tc we-
ten

voor
ililkc

paien

,

dnt fyn
fulke

fchellin-

gen ea-

pennin-

gen, en
van cl-

kenponc
lulc\'

die fyn,

drie

fchellin-

gen en-

de voor
de on-
koilcn

fes pen-
ningen
Hol-
kinds.

XXV.

'v.

Wy Schout en Schepenen in den Hage doen kond alien ende een ygelyken,

ende certificeeren mitfdefen , dat op huyden datum van defen voor ons geko-

men ende gecompareert fyn, Dirk Willemfz Schout van Pynakel, oud omtrent

Ivij. jacren, Jan Dirckfe Vaender, eertyts Schout tot Soeterwoude, oud om-

trent Ixij. jaeren , Cornells Willemfz van Ryn, Schout tot Voorfchoten , oud

omtrent Ixj. jaeren, Huyg Pietersz , oud-Schout tot Voorburg, oud omtrent

Ixxiiij. jaeren , Pieter Claasfe , Schout tot Outshooren, oud omtrent liiij. jacren,

Jan AVouterfe wonende tot Alphen , oud omtrent xlij. jaeren, Alew^n Claesfe,

Schout tot Leyderdorp, oud omtrent Ixij. jaeren, Jan Dou Claesfe , oud om-

trent liiij. jacren, Cornells van Acckcn , oud omtrent Ixij. jaeren, Jacob Symonfc,

eertyts Schout tot Catwyk, wonende tot Schevcninge, oud omtrent Ixvj. jae-

ren , ende yJnthonis Jertfz , Schout tot Monflier , oud omtrent Ivij. jaeren , alle

regtelyk gedagvaert ende gearrefteert fynde, omme der waerheit getuygenifle

tc geven op feeckere difficulteyt van Couftume , ende nacftinge van landen , ter

inflantie ende verfoek van Cornells Jan ThomilTe tot Evkenduvncn, ende Hen-
drik
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ilrik Piiilipfz. , \vonende in den Anibagtc van WafTjnaer , cjkIc ccrtificeerdcii

die voornoemdc Dirk Cornelisz, I'ictcr Alewvn en Antlionis , by den eedc in "c

ftuck van liacr luydcr oflicie als Schoiuen gedaen, die ^'oornoemde yieckea endc

Janb Synionfz by den cede als mcdc-Schepenen A'an den llage gedaen, Jan Don
Claasfe by "den eede als Voorfprake gedaen, cnde Iliiygcn Jan Woucerfe by

VI., fr- den geibefden eede die fy elcx daer toe deden, gevraegt ende geinterrogeerc

re- van
'

iVnde , of die eerlle naefter of fyndcr van den lande geprefereerc word voor al-

i'andcn. len anderen ^ die waerc naerder van bloede, fo-o verre hy na hem komt nacfi:en

,

tnde of daer by vcrftacn werd, dat als die cerftc naefter alleenlyk (c) grond-

rocringe gedaen hecft, in prefencie \-an Schout ende Schepenen, of dan de tyt

nog loopc, tot dat die koop ingebragt, ende de eerfle naefter in 't landgeweeil

is ,' dan of genocg es, datte naeflinge gedaen is in prefentie van Schout ende

Oeregte op 't land, endc of fyn regt dan foo ftcrk geboren es, dat al quam daer

naerder van bloede, dat die hem niet verdryven en foude mogen; feyden,certili-

ceerden en verclaerden mits defen na communicatie metten anderen daer op gc-

h.ouden hebbende, dat fy hebben weten uferen endc nog dagelyks obfervercn,

foo wanneer eenige landen verkoft worden , die naeftbaer fyn, ende eenige van

de Vrienden van den verkooper defelve landen begeeren te naeflen , doende

regtelyk gras ende aerdroeringe , cnde doende den eerften kooper een regtely-

ke'^weete hebben , omme die koop in te brengen , en hierna alleer die Reght-

])e nac- dag dienende es, een naerder van den bloede van den verkooper 't felve land

lie van mede is naeflende , mits gras ende aertroeringe , doende mede den eerften koo- pag.

tlcn pgr ggn Regtdag leggen , omme die koop in te brengen op ten voorfz Regtdag , „2.
blocclc

jj^ jg eerfle naefter doen leggen hecft , dat in fulken gevalle de naeftc van den

voor bloede , niet tegenftaende dat hy ncjgtans left oft na den eerften naefter gras

eon an- cnde grontroeringe gedaen heeft , geprefereert word in de naeftinge van 't fel-

dere ge- ve land, foo lange 't lefte vonniiTe \'an de naeftinge niet gevi^efen en is, inhou-

prcfe"- dende dat met defe naeftinge alle andere naeftingen geleyd en geveld fullen we-
vcert.

f^.,-, ^ YTiks dat fulke naefter fchiildig es by eede te verklaren , dat hy die naeftin-

ge voor hem felven ende voor niemand anders , fonder daer toe geinduceerc

ofte gebrogt te fyn , * ende met fyn eygen geld fonder eenige fimulatie doet. En-

de w-ant men van alien faken fchiildig is der waerheyt getuygenifle te geven,

foo hebben vi'y Schepenen voornoemt 't gemeen fegel ten faecken van den Ha-

ge hier op gedriikt , op ten vi. dag Novembris anno xvc. vier en vyftig.

* In marginevan den principalen dezes ( geregiftreert inhet Coftuimboek van

den Hage/o). xxix. ) ftond met de hand van den Secretaris Phil. Doublet gefchre-

ven : „ de w^oorden geindiiceert ofte gebi-agt te zyn ; Es by interpretatie verftaen

,

„ gc'mdiiccert ofte gebragt , omme voor een ondcr te naejlen. Gedaen ter Camere A'an

„ Burgemeefteren den 20. Mei 1639. Prefent den Schout, Jelbert Bofch, Hen-

„ drikvanSUgtenhorft, en Eivout Brandt, Burgemeefteren ; Pieter Janfz. Splinter

,

,, Pieter Stalpcrt , Mr. Jacob Sncll, Jan van IFow^ , Mr. Hcndrik Both van der Eein,

„ Schepenen van 's Gravenhage.

XXVI.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeercn mits defen, dat op

huydcn datum van defen , voor ons gekomen ende gecomparcert fyn , Cornelis

Ileyndricxze Boon Styerman, oud omtrent feftig jaeren , Eeuwoud Bouwenfz
'

ook Stierman, oud omtrent feftig jaeren , ende Jacob Claas Doesz, oud omtrent

vyftigjaeren , alle wonende tot Scbevcnitige , regtelyken gedaegt fynde, omme der

waerheyt getuygenifle te geven, ten verfoeke van Adriam Koencn tot Schevenitige

,

cnde hebben by den geftacfden eedc , die fyluyden elcx daer toe deden
,
gecer-

lificeert wacragtig, ende hen luydcn wel kennelyk te wefen, dat foo lange fy

luy.

(<•) Zic hicr voorcn /i/To-. 13. ccn dicrgclykc Ccrtificatic van Coftuime aangaandc
de Solcmnitcitcn by gras en gfondrocri!igc;'als nicdc onzc aancekcningc daarop (>•).
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luyden a!s Scierluyden van Scheveninge j^evaren hebben , dat in den tyt ofte teelt Zee-
van den fchelvifch ecn Pinck of fcluiyt aenkomende, ende een waegen ofte kar- Regttoc

re aen boorc wefende , ende de vifch geladen hebbende , de Stierman met fyn '''^^'" -'<-

volck gehouden es defelve wagcn ofte karre boven de voile Zee te helpen , al ^""l^-

ecr tie koopman daer van yet behoort te betalen , maer boven de voile Zee we-
pag. fende, foude de koopman gehouden wefen defelve vifch te betalen, alwaertook
"

33. fiilcx , dat den geheelen ^dfch al gefpolieert werde. Ende want men fchuldig es

van alien faken der waerhey t getuygenis te geven des verfogt fynde , foo heb-
ben wy Schepenen voornocmt 't gemecn fegel van den Hage hier onder op ge-

drukt , den tweedcn Aprilis anno xvc. tfefhig fUlo communi , onderteylvent

,

J. Wolff.

XXVII.

Wy Schepenen in den Ilage doen l^ond ende certificeren mits defen, dat
op huj'den datum van defen voor ons gekomen ende gecompareert fyn, Pieter
Aertfz Olid omtrent Iv. jaeren, Gerric Jacobfz oud omtrent Ij. jaeren, ende Jan
Willcmfz Briel oud omtrent \7ftig jaeren , regtelyk gedaegt fynde , omme der
vi^aerheyt getuygenifle te geven , ten verfoeke van Cornelis Gerritfe , ende Pie-
ter Willemfz Inwoonders van Sche-jeninge

, mitsgaders die gemeene Viflchers al-

daer , ende hebben by den geflaefden eede , die fy elcx daer toe deden
,

gecer-
tificeert waerachtig ende hem luyden nog wel kennelyk te fyn ende voor te
ftaen , dat in den Vaften voorleden

,
geleden omtrent feven en twintig jaeren

,

fyluiden als Vennoits van wylen Zoyer Claafz , Stierman op Scheveninge 'tZee
gevaeren hebbende , ende landende overmits onweder tot Catwyk , als dikwils

gebeurt , de felve Zoyer zyn Vifch aldaer op flrange brogt , omme af te flaen Roeren,-

enie te verkopen , ende dat eehen Willem Harmanfz Boode of Dienaer van de nog
den Schout van Catwyk, Arent 'V\''outerfz , die nog in levende lyve es , aleer '^'"'^g'^

hy den felven Vifch offloeg
,
pooghde daer van te willen nemen Hofvifch , fulcx p "^'^^

hy couftiimelyk van fyn Geburen van Catwyk was te nemen , ende dat fiende de ^J^ij
felve Zoyer , feyde tot die felve Willem , neemt gy dat op u goed regt , nemen- tot Cat-
de mitsdien de felve Vifch uit Willems hand , ende leyde die by fyn andere wyk.
Vifch omme te doen verkopen , feggende voorts tot ten voorfz Willem , wilt

gy ons ofte onfe Buurluiden van Scheveninge onvry maeken , daer wy vry fyn ,

gebreect u iet, maekt regt op te penningen, wy fullen u te regt flaen , fulcx

dat de felve Willem ging tot den Schout , die des voorfz Zoyers penningen de-
de arrefheren onder den Schryver van Zoyer , naer dat hy den voornoemden
Vifch van de voornoemde Zoyer tot fynen profyte hadde verkoft ; op welk ar-

refb die voornoemde Soyer gereifl is aen die van den Geregte van den Hage,
hem luiden te kennen gevende van 't voorfz arrefl: , ende vv^at hem gemoet was

,

die hem terftont verlcenden beflooten brieven , addreflerende aen den voorfz

pag Schout van Catwyk , die de felve brieven geopent ende gelefen hebbende , heefc

'5^. hem en fyn gearrefleerde penningen terftont ontflagen ende voortaen ongeanoeyc

gelaten ; feyde v^oorts de voornoemde Pieter Aertfz , dat hy als Stierman in de

plaets van den voornoemden Soyer , die te Scheveninge gebleven was , met an-

dere vennoeyts als Jan Briel, ende Gerrit Jacopfz, mede Depofanten alhier , des

derden daegs daer aen weder t'Zee vai'endc , overmits onweder wederom geko-

men ende geland es tot Cat^v^•k , begerende aldaer mede fyn Vifch te verko-

pen , ende dat die voorfz Schout Aernt Wouterfe poochde van gelyken van
hem Hofvifch tc willen nemen , ende hy dat fiende , feyde tot die voorfz Wil-
lem Harmanfz , die van Scheveninge en fyn geen Hofvifch fchuldig , want fy

fyn vry, ende ik ben hier in de plaetfe van Soyer Claefz, daer gy mede in quef-

tie fhact , 't welk de felve Willem I lermansz verftaende , leide terftont de felve

VKch weder ncder by den vifch van hem Dcpofant , ende verkofc die , ende
liet hem ruftelyk ende vredelyk alle fyn Vifch verkopen, en de penningen ont-

fangen, fonder eenige kortinge ter caufe van dien te docne; feyden voorts nog
fy Depofanten, dat fy luyden dacrna op diverfe flonden ende jaeren tot Cat-

'.i^yk met Vifch ten ofilagc geweeft fyn , ende byfonder Jan Briel fevd , dat hy
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wel negen of tien reifen tot Catwyk geweefl cs, ende nog left ontrent A^f jae-

rcn met |an Duykcr , endc heurluyder vifch aldaer verkoft , endc haer gelt vry

ontfangcn hcbbcn fonder eenigcn 1 lofvifch te betalen , ende dat de felve Sellout

,

ende ook fyn Nafaten hem liiyden altoos ongemolelleert gelaten hebben van 't

regt van den voorfz I lofvifch , ende dat fy Depofanten ook nooyt gehoort en

htbben , dat iemand van de Geburen van Schcvcnhige voor of na eenig regt van

I lofvifch aldaer betat-lt hebben gehat; feyden mede Pieter Aertfz oud omtrent

iv. jaeren, Gerrit Jacobfz oud omtrent Ij. jaeren , Dirk Mattyfz oud omtrent

Ixx. jaeren , Dirk Cornelifz Langeveld oud omtrent Ixxiij. jaeren
, Jacob Jorisz

oud omtrent Ixxiiij. jaeren, Willem Gyflben oud omtrent Ixxj. jaeren, Jan

Janfz Druyt oud omtrent Ixiiij. jaeren, Eeuwoudt Bouwcnfz oud Ixv. jaeren,

Cornelis Ileyndrixz Boon oud omtrent Ixvj. jaeren, Jacob Adriaansz Cruysoud
omtrent Iv. jaeren, Jop Cornelisz oud omtrent Ij. jaeren, Jan Mattyfz oud om-
trent 1. jaeren, ende Willem Adriaenfz Ghyfz oud omtrent 1. jaeren, dat fy luy-

den lange ende meenigte jaeren als Sticrluyden t'Zee gevaren hebben
,
ymmers

clcx van hunluiden van dat fy ecrll tot mannen gckomen fyn geweeft, ende

dickwyls endc menigmael geland fyn gcvvccft uyt faeke \'oorfz tot Cativyk, ende „|'

hebben aldaer ten aenfien van de voorfz Aernt Wouterfe Schout voorfz. ende

fynen nakomclingen in 't felve offitie, haren Vifch doen verkopen, en de pen-

ningen daer \an koniL-nde, ruftelyk en vredelyk ontfangen , fonder dat fy luy-

den eenig regt van den Hofvifch eenigcn Schouten ofte ymand anders van ha-

rent wegen betaek hebben gehat , ofte dat fy ofte heurluyder mede - geburen

ter caufe van dicn , federt of ook voor den voorfz ty t van Zoyer Claeszoons queflie

,

oy t gemoeit ofte gemolcfleert fyn geweeft; ; feggende voorts dat indien 't yemant

van hen luyden ofte heuren geburen gebeurt hadde , dat fy luyden met regt 't

felfde fouden hebben doen diffenderen , alfo die van Cafwyk op Scheven'mge \Ty

fyn , ende hem luyden ook heure vrydom laten genieten , ende niet moeyelyk

en fyn , ende dat die gemeen geburen van Scheven'mge meer geoorfaekt fynjegens

die van Cativyk , dan die van Catwyk jegens den geburen van Scheveninge , over-

mits die van Catwyk dagelyks met fchepen, wagens , karren op Scheveninge

ten ofilag komen , daer die van Scheveninge tot Catwyk niet en komen , dan deur

oirfaicke van onweer als voorfz es , ende doen den gemeente van Scheveninge

deur dien groote fchade. Ende want men van alien faeken fchuldig esderwaer-

hcit getuyg tc geven , byfonder des verfogt fynde , foo hebben wy Schepenen

voornoemt 't gemeen Segel van den Ilage hier onder opgedrukt, op ten xix.

dag Mey anno duyfent vyf hondert en feflig.

XXVIII.

Wy Floris van Dam Schout van den Hage oud omtrent xlviiij. jaaren, Cornells

van Akken oud omtrent Ixviij. jaaren, //^"towu^H Cricp oud omtrent Ixviij. jaaren,

Symm van cler Does oud omtrent xlviij. jaaren
, Joojt Jacobfz oud omtrent xliiij.

ende Jacob Fenny oud omtrent xxx\'ij. jaaren , als Schepenen , Akiaan Bennink

Secretaris , oud omtrent xlij. jaaren, ende Cornelis Pieterfe, Boode van den
Ilage oud omtrent xxxvij. jaeren, doen kond ende ccrtificeren mits defen voor
de geregte waerheit, dat wy regtelyk gedaegt fyn omme getuygenifle derwaer-
heitte geven, van fekere Couftume ter inftantie van lieer JVillcm Smuckaert

,

Ridder ende Raed ordinaris in den Hove van Holland , ccrtificeren mede dat

voor ons gekomen ende gecompareert fyn Jan Clementsz oud omtrent Ixvj. jae-

ren, Mkhlel hicfsz oud omtrent Ixvij. jaeren, Meefler Arent Huygcnsz oud om-
trent lix. jaeren

, Jacob van Dorp oud omtrent xxxviij. jaeren , ende Meefter
Pieter Bniynfz oud omtrent xlviij. jaeren, Vroetfchappen A'an den Hagc, mede

Dat dc regtelyk verdaigt fynde omme getuygeniffe dcr waerheit te geven , ten verfoe- pag.
']''""" ^'^ '^'^ voren , ende verklaren wy Schout , Schepenen , Secretaris , Bode , elcx 36.

prcfcn"- ^^ ^"^^ ^'^'^'^ ^" "^ ^"'^ ^"^^ '^^^^ offitien gedaen , ende d'andere Comparanten by

tcrcn dc '^^^. '^'^^'-" ^'^ Vroetfchappen van den Mage gedaen , waeragtig te wcfen , dat

pbndc alhicr in den Ilage een notoir Coullumc es, dat die Kinderen rcprefenteren de

vanhuar plactfe van haer ouders foo wel in fucceffie van Linie collaterale, als defcen-

dcnte

,
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dente , foo dat in fucceflle van Nigten of Ncven , Oonis , of Moeyen- Kinde- ouders
ren fuccederen

,
gelykelyk met hcure Ooms ofte Moeyen in alien fchyn als Iukt zoo wcI

Vflder en moeder gedaen fouden hebbcn, in gevalle fy ais nog leefden , ten waere in linic

't felve by Huvvelykfe voorwaerden ofte teflamente anders gemaekt waere. '-^'Hato-

Ende want men van alien faken fchuldig es der waerheit getuygenilTe tegeven,
','';!!.^J^

foo hebbcn m^ Schepenen voornoemt 't gemeen Segel van den Hage hier onder
j^^tg""

opgedrukt, op ten xvij. December anno xv'. feven en vyftig. Ondcrllond ge-

teykend , Cornells van A'lcken , ende S. van der Does.

XXIX.

Wy ^Vor/j- van Dam Schout van den Ilage oud omtrent xlviij. jaeren , Cornells

van Jicken oud omtrent Ixviij. jaeren , IVUIem van Criep oud omtrent Ixviij. jae-

ren, Symon van der Does oud omtrent xlviij. jaeren, Jooji Jacobfa oud omtrent
xliiij. jaeren , ende Jacob J'crmy oud omtrent xxxvij. jaeren, als Schepenen,
yJdriaen Bcnn'mk Secretaris oud omti'ent xlij. jaeren, ende Cornelis Pietcrfz, Boo-
de van den Hage, oud omtrent xxxvij. jaeren, doen kond ende certificeren

mits defen voor de geregte vi'-aerheit , dat wy rechtelyken gedaicht fyn omme
feekere Couftume , ter inflantie van Katryn Nanninks dochter met haer (/)
euenknyen , ende die kinderen van Pietcr Egelfz , als erfgenamen van 's moe-

ders

(/) Evetikmcn, zoo hicr als ook op de volgcndc bladzyde.te vinden.iseen woord
in voorigc tyden zcer gcbruikelyk , wcrdcnde hct zclve in de Memoriaalboeken van
den Hove mcenigmaal gcvondcn. Het bcteekcnde eigentlyk bloetverwanten , die

malkanderen in gclyken graade beftaan. Het is cen vertaling van het Latynfchu
woord, gemiculmn ^ oigenieuium ^\ gccn men woordelyk zou mogen overzetten een
^nietje ; dog 't geen in dc middel-eeuw cen graad van maagjlhap te kenncn gaf. Ce-
lyk dc doorgeleerde Du Cange , in zyn GlojJ'ar. media: y infim^ Latinitatis , op het
woord genuc!iln>n , met vecle plaatzcn bcwyft. Zoo doct ook Jo. Gcorg. Eccardas
in Commentar. ad Leg. Salic, tit. XL VI I. <^. 3. op de woordcn: ufque ad fextttm ge-

•niculum. d. i. tot den zcsdcn graad: en $. 4. fi autem nullus., nifi poft fextum genicu-
lam proximus fuerit. d. i. Zoo 'cr nu geen nabcdaande mogt zyn , als die nadenzes-
den graad was. Van dcze cerfle bctei<enis is hct overgebragc tot eene andcre ; na-

mcntlyk, oni uit te dxMkVcn Conforten , mcdeflanders , die een even gelyk of egaal
rcgt en aantal hcbben. Dc Schryvcr van het Begin, Voortgang en einde der vrye en
gcwaande Erfgravel. Bedien. in Holland en li^ejlvriejland ,_ p,ig^ 47 1, haalt cen derde
betekcnis aan, namcntjyk, dat het zelvc woord ook toepalTelyk zoudezyn optwec
perzconcn van dezelvc waardigheid, in opzigtc van de gcboortc. Dcs zoude dc
eene Edclman , cvcnknic zyn van den andcrcn ; de eenc Wclbooren van den andcren

,

&c. en daar zyn plaatzcn in dc oudc gcfchriftcn, die daar toe aanlcidinge gcven.
Maar wy zullen eigentlyk zulks bcwyzcn met dc volgcndc, gctrokken uit de reets

gcnoemdc Mcmorialcn van den Hove. In 't VI. Memor. van Rofe C. 2. h.fol. 12.

verfo, Iccft men, „ Alfoc myn Jonkheer van Gaesbeeck aangefproken heefc voirmy-
„ nen Hccre van Santes en andcre van den Radc&c. Jan Utenhage enyy» cvenknyeny

„ bcgercndc dat men hem ontruyminge doen zoude, van zulkc Lccngoede, als hy
J, met rcchcc voor zync Lccnmanncn hem afgcwonnen hadde &c. Zie deczefpreek-
wyze met ^y»e £'Z'rw,^»yca,rprcckcndc van Erfgcnaamcn. ibid. /»/. 32. 104. r. en 104.

verf. ,, Den 21. Mey 1440. hccft Jan van RcnclTe van den Burch gcloift aan han-

„ den Willcms Heerc toe Nacltwyck, dat Dirk van Oiftcnen en Jan van Werefteyn

J, ongehindcrt en onbclct in Zcelant zullen mogcn comen , om hoir rccht te fprcc-

,, ken en te vordcrcn op Jan van Rcncflc voirlz. en fy»e Evenknyen &c. ibid. fol. 82.

verf. Zoo vind men ook in 't elfdc Memor. van Rofe (jnot. F.j. 1°. fol. 169. het vol-

gcndc gcval: Pietcr Gerritfz. hcbbcndc met zyn wyf ten mecde-gavc gcnomen
ecn fluk lands, draagt hct zelvc land buitcn haarcn wil en weetenopaan JanvanHo-
depyl, en ontfangt hct van den zelvcn wcder tc Leen; dc Vrouw geftorven zynde,
cyfcht PicLcr Andriefz. als met zyne Evenknyen , dat is , met zync verwantcMi die

overlcdcnc in gelykcn graade bcfla'ande, erfgenaamcn van de vrouw de hclft van 't

zelvc land &c. 't wclk Pietcr Anilricl'/.. met fyne evenknyen, als erfgenaamcn wcrd toc-

gewcczcn by fcntentic van den 18. Novcmb. 1446. Ihfgelyks geichil gcrcczcn zyn-
de tufichcn die Huysluiden van Noortich en NoortichcrlioLit ter eenrc, en Willem
Janszoon met fyn evenknyen over het contribucrcn in der bede, vermeetende Willem
metfya evenknyen Welg'cbooren Luyden te wefen, is geordonnecrt &c., breeder te

D 2 vin-
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ders fyde, van Hcer Cornclis Dircxz Deym December Salr. Gcd. certificcren

mcde , dat voor ons gekomcn ende gecomparetTC fyn
, Jan Clcmcntsz oud oin-

trent Ixvj. jaeren, Mkhkl Loefsz owd omtxant Ixvij. jaeren, Mr. Armt Huygtz

oud omtrcnt lix. jaeren, Jacob van Dotf oudomtrent xxxviij. jaeren, endeMeef-

tcr Fit'ter Bmynfz oud omtrent xlviij.Jaeren , Vroetfchappen van den Hage,
mede \-erdaigc lynde omme geuiygenille der waerheit te ge\'en , ten verfoeke als

vooren. Ende verklaeren \vy Schout, Schepenen, Secretaris , Boode, elcx

- by den eede in 't ftuk van onfer oflBtien gedaen , ende d'andere Comparanten by
• ^|-"° den eede als Vroetfchappen van den Hage gedaen, waeragtig te wefen , dat

dcr kimi ^'hier in den Hage een notoir Couftume is , in 't Schependoms recht alhier in den Ha- pap;

ot'k^n- ge, die fy Depofanten tot defen dage hebben vvetcn uferen ende obferveren , 37

dLMcn loo ook ymand van hem luyden tcr contrarie en weet gedaen te fyn , als ymand
overlyd Jn haer Ambagt defer wcrelt overleyd fonder Kinderen of Kintskinderen agter

'^^"^ te laten, tot fynen regten erven, nog ookeenige Broeders ofteSufters ofteKin-
naaltc

^^^^^ ^.^^ dezelve , om fyn goed te erven , of te participeren , dat als dan de

den van naefte vrienden van 's vadcrs fyde deeien d'een helft , ende dc naefte vriendeii

hcvde van 'smoeders fyde de andere helft, ten waere 't feh'e by Huwelykfe voorwaer-

iydcnin den ofte teftame'nte anders gemaekt vi^orde, alwaert ook datter thien, xij. of
degoe- XX. waren van d'eene fyde, ende niet dan een, ij. oft iij. aen d'andere lyde,
den flic-

jj^t: die een , twee of drie alfo veel fouden nemen , erven ende deeien als alle
ccdcrcn

^]'an^J^.re x. xij. of xx. Aftum den xv. dag Decembris anno xvc.feven endevyf-

f"
"'"

tig. Onderteykend , Ccnndh van Jicken ende S. van dcr Does.

XXX.

Wy Cornells van Aichn oud omtrent kviij. jaeren, Hlllcm vmi Cryep oud om-
trent \x\n]. jaeren, Symon van dcr Does oud omtrent 1. jaeren, ende Joojljacobfx

oud omtrent xliij. jaeren, Schepenen, ende Adrlaen Mathyjfe Secretaris van den

Hage oud omtrent xlvij. jaeren, doen kond ende certificeren mits defen, reg-

telyk daer toe verdaigt fyndc, ten verfoeke van Cornelis Franfe, ende Adriaen

Jacobfz Backer , als Man ende Voogt van fynder huyfvrouwe , met heurJuyder

evcn-

vinden in hct twaalfde Mcmoriaalb. van Rofe F. i. 1°. fol. lo. verfo en il. r.

En om het nict te laatcn by de aanhaalins^e van bcfchciden, waar toe maar wcinigc
tocgang hebben, men vind zulks in een fententie van den Hove van Holland

, gc-

wczen in den jaarc wfticn hondcrt vccrtig, onder dc gcdvukte fcntcntien van dc
Hoogcn en Provinciafcn Raadcn in Holland, dc ii6dc., alwaar/'-z?. 407. aldusgele-

7.cn-\vcrd: „ agterlateiidc zckerc gocderen , en daertoe Anna en Cachcrina Olofs-'

„ dochtcrcn en Diiif Jans dochter y»et mecr andere hare cvenknycn ^ dacraf die gcdacg-

„ dc tranfport haddc , als zyndc nacflc bloed en crfgenaeinen coUateracl , enz. en
7,00 ook/!^^. 408. Wy zullen nog maar ecne plaats aanhaalcn, om te gclyk tc too-
nen, dat de onkundc van d^zcs woords bctckcnis uitgclcvcrt hceft onverftaanbaarc

uitgaavcn in dc oudc gcfchriftcn. In dc Handvcftcn van Kcnncmerland, uitgcgevcn
by'Will. Gcrritfz. Lams in den jaare 1664., wcrd blaJzyde 850. en volgende gcvon-
dcn een Handvert door Wzxicy^WilUm van Beycren den vyfdcn van dien naam opStc.
Martvnsdag dcs jaars dcrticn hondcrt zeven ch vyfcig verlccnt aan die van Crommc-
»;>, waarin op fag. 851. voorkomt dezc pcriodc: „ Voert fullen v/y den ludcn

„ , foe als die brieve bcgripcn, die onfc goede luvdcn van Acker-

„ jloot
.,
van Schcrmer ende andere haer elleck ten dair of hebben. Dat dezc laatfte

woordcn gcencn zin altoos hebben, kan elk ligc zien. Maar Icefl; men , in plaats

van de woordjcs , elleck ie» , hct woord cvcnknien , zoo is allcs klaar en net. Dat
7Ailks nil gcenc giflinge is van ons, maar dat het zoo zyn moct , kan men zicn op
twee andere plaatzcn, daar hct zclve Handveil: mcde gedrukt is, namcntlyk ondcr
diczclvc Handvcftcn van Kcnncmerland /j^^. 18. en in hct groot Placcaatb. //. Deel
Col. 1(539. en 1640. (hoewel aldaar gedagtckcnt ftaat op St. Mauritius dag.) Want
op bcidc die plrtatzcn luidcn dc gcmeldc laatftc woordcn aldus: ende anders haercvcn-
knie daer aj,' hebben. Mccrdcr zoudcn wy tot ophcldcringc van diergclykc onverftaan-
baarc plaatzcn konncn bybrengcn ; dog'wy vrcc/.cn nu al zclfs vcrvcclt tc hebben,
en zullen mits dicn hicr inaar kortclyk byvoegcn, dat dit woord in laatere tydcn in

ongcbruik is gcraakt en in plaatze aangeiiomen cumfuis o? cum focHs.
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c-jenhiyen , omme der waeriieit getiiygenifle te gevcn , \'an fl-kcre Couflume

van fucccffie \^an Kinderen ,
gekomcn van twee bylbndere bedden , na Schepcu-

doms regt , verklaren wy voornoemdc perfonen , dat alhier in den Hagc , dacr

men Schependoms regc ufeert , die Couflume es , dat Man ende WyF in egte

ftaete vergadert fynde , ende procreerende famen kind ofte kinderen , indien de

Man ofte Wyf komt te overlyden , ende de langft kvende geraekt weder te hu-

welyken , ende wederomme winnende Kind of Kinderen by de tweede gehuuw-

de, dat alfulken kind ofte kinderen van 't twede bedde in de goeden van de

Voorkinderen , als die geraken te overlyden , niet dieper nog vorder en mogen
erven nog fuccederen jegens de andere fuflers ende broeders van de voorkinde-

ren , dan met een halve hand in een halve deel , alfoo die kinderen van 't voor-

bedde haer overlcden moeders ofte vaders goed te vooren gedeelt hebben gehat

,

dats te wetcn indien den boel groot es hondert guldens , dat die voorkinderen

ag. daervan eerft behooren te deelen d'een helft, ende dat fy als dan metten nakin-

"i{. deren deelen egaliken d'andcr hclft , meerder ofte minder naer advenant. Ende

want men van alien faken fchuldig es der waerheit getuyg te geven , byfonder

des verfogt fynde , foo hebben wy Schepenen voornoemt 't gemeen Segel \'an

den Hage hier onder opgedriikt , op ten vyfden February anno xvc. acht ende

X'yftig J
llilo communi ; onderteykent , Conwlis van Akken ende S. van der Does.

XXXI.

Wy Fhms van Dam Schout van den Hage in Holland, oud omtrent xiviij. jae-

ren, Cmiielis van Aicken oud omtrent Ixvj. jaeren, JVilkin van der Criep oud om-

trent Ixv. jaeren, Symon van der Docs oud omtrent xlvij. jaeren , Boudevoyn van

der Boc oud omtrent . . . jaeren , Pieter van Zoutelande oud omtrent xxx. jaeren

,

ende Jacob Symoiife oud omtrent Ixvj. jaeren, alle Schepenen, Jdriaen Bermink

Secretaris oud omtrent xl. jaeren, Lourys Crook oud omtrent xlviii. jai'en, Jan

Wolf oud mede xlviij. jaeren, Voorfpraken ofte Procureurs van der zelver

Vlecke , alle te faemen regtelyk gedaigt fynde by den gefwooren Boode van

der felver plaetfe , omme der waerheit getuygenilTe te geven , ten verfoeke en-

de inftantie van Heeren Nicolaes van Mocrkerken
,
gefeyt van Praet , Canonick op

't Palais van den Hove van Holland alhier in den Plage voorfchreven , endever-

klaerden wy vooren genomineerden elcx by den eede m 't ftuck van onfen dienfl

gedaen , dat waeragtig es , dat de Couflume ende 't regt alhier in den Plage es

,

ende ook fulcx hebben weeten uferen , dat foo lange geen memorie van men-

fchen ter contrarie en gedenkt , 't welk als nog dagelyks gebruykt ende geob-

ferveert word , dat foo wannecr tuffchen Man ende Wyf geen teftament ofte

huwelycxe voorwaerdcn gemaekt en es , ende een van haer beyde aflyvig word

,

dat als dan de langftlevende affiant moet doen van den halve goede jegens de

kinderen ofte nacfle erfgenamen van den overleden , 't fy land , fandt , meubi-

len, ende immobile goeden , na Schependoms regt, ende dat de langftlevende

defelve halve goeden mag verkopen , alieneren , vervrcemden , ende doen daer

mede haeren of fynen vryen wille , als hy ofte fy met anderen haeren goeden

vermag te doene. Ende want men van alien regtvaerdigen faeken fchuldig es

der waerheit getuygenifPe te geven , byfonder als men daer toe verfogt word

,

foo hebben wy Schepenen voornoemt "'t gemeen zcgel van den Hage ten faec-

ken hier onder aen gedaen hangen , op ten feven en twintigflen dag Juny in

den jaere ons Heeren duyfent vyf hondert vyf en vyftig.

XXXII.
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,

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificceren mits kenniffe van

defen , dat voor ons gekomen ende gecompareert fyn , Cornells van Akken oud

omtrent Ixj. jaeren, Symon van der Docs oud omtrent xlvij. jaeren, Jacob I'crmy

oud omtrent xxxv. jaeren, ende Fktcrvan Sontcbndeo\\(^oni\Q\^\t^s:>ix.]^.crcn,Sc\^\i:^

•gQwen y Anthonh Aerntz Schout tot Monfler , oud omtrent Iviij. jaren , MkhklLouffsz

oud omtrent Ixiij. jaeren ,
Cornells Symonjz oud omtrent xliij. jaeren, ende Anthonis
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Nicafiiisz , oud ontrent xl. jacren , alle eert:\ ts ook Schepenen en jegcnwoordig Vroet-

fchappen van den Hage , behalvcn /Inthwus Nkajksz. Dcurwaerder van den Ho\ e
van Holland, Jan Wolf endc Louris Croock Voorfpraken ofte Taclluyden van
den Hage, oud omtrcnt clcx xlviij. jaeren, regtelyk daer toe verdaigt zynde

,

ommc getuvgenifTe der waerlieit te geven, ten verfoeke van Joachim Cornelifz

op 't I lof aliiier , ende certificeerden fy getuygen by den eedc die fy elcx in 't

fliick van heuriuiden voorfz dienfl; gedaen hadden , dat in den 1 lage Couftume
ende ufantie is , en werd dagelyks geufcert , ende es foo langc geufeert , dat

gecn memorie ter contrarie en es , dat een EylTcher fyn Schuldcnaer mag doen
dagen voor den Geregte van den Hage , ende eyflchen den Gedaegde geld of
regt , dat es dat die Gedaegde die geeyfle fchuld ofte voorwaerde by cede fal

kennen ofte ontkennen , ende indien die Gedaegde dan prefenteert by cede te

affirmeren niet of foo veel niet in den Eyflcher gehouden te wefen als hy geeyft

heeft , foo mag die Eyflchcr dien eedt ophouden , ende den Verwecrder niet la-

ten doen ende verdragen hem dies regcs , ende feggen dat hy 't goed doen fal

met getuygen of kennilTe , ende doen hem weder op een nieuvv dagen tegen

eenen andeVen Regtdag voor 't Gereghtc van den Hage, ende feggen fyn voorfz

fake an , om met getuygen ende kennifle fyn vermeten of fchult te bevv7fen

,

ende indien den EyfTcher als dan fyn vermeten of fchuld bewyfl met getuygen

of kennifle , foo es hy verwynre 's rechts , niettegenflaende dat de Gedaegde of

Verweerder geprcfenteert heeft by cede te affirmeren , in den Eyflcher niet ge-

houden te wefen als ^'oren , maer indien hy den Gedaegde hadde laten fweeren
, ^^„

foo foude de EyflTcher gcheel van fyn regt wefen ; feyden voorts , dat ook Cou- 40.*

flume es in den Haeg ende Haeg-Ambagt , dat foo wanneer een Vrouws - per-

foon eenige brieven of contraften wil verlyen ende pafleeren , moet fy dat doen
met een Voochts hand , die fy daer toe kiefen mag , die 't haer belieft , 't fy

van haere Vrienden of een ^Teemden , ende wat fy alfoo verleit ofte paffeert

,

werd gehouden voor deugdelyk, ende gedaen als na Regt ende Coufl:ume van

den Hage. Ende want men van alien faeken fchuldig es getuigenifle derwaer-

heit te geven , byfonder des verfogt fynde, foo hebben wy Schepenen voor-

nocnit 't gemeen Segcl van den Hage hier onder op gedrukt op ten xiij. Ja-

nuary anno vyftien hondert vyf ende vyftig. Onderteeckend Cumdis van Akkeiiy

ende S. van der Does.

XXXIII.
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Wy ComeJis van Aickcn oud omtrent lx\'. jaeren
,
Jacob van Dorp oud omtrent

xxxix. jaeren , ende Joofi Jacobfe oud omtrent xlvi. jaeren , Schepenen in den

Hage in Holland , regtelyken daer toe verdaigt zynde , ten verfoeke van Neelt-

gen Jans dochter , wonende ter Heyden , ende certificeerden fy getuigen by
den cede die fy elcx in 't ftuk van heuriuiden offitien gedaen hebben , als dat in

den Hage ende Haeg-Ambagt geufeert werd , ende is 't regt van Schependom

,

dat 't felve inhoudt ende van dier nature es , als dat die Kintskinderen repre-

fenteren , ende volgen in plaetfe van haere Grootevader en Grootemoeder
, ge-

]yk de Kinderen fuccederen in plaetfe van heurluider vader ende moeder, ende

dat fyluiden Depofanten altoos geweten hebben , 't felve fulcx onderhouden te

werden. Ende want men &c. A6lum den elfden July anno \7ftien hondert

vyf ende tnegentig (g).^
'' ^

^

. XXXIV.

(;j-) Dat alhier wcder een notoire miftclling in 't jaar is bcgaan, kan men ligtelyk

bcii;rypcn, als men let, dat Cornells va» y^/V^(r» in 't begin werd gezegt ontrent 6j.

jaiiVcii oud tc /.yn; en dat hy in dc volgcnde Certificatic op den 11. Junii 1560. voor-

komt als 66. jaarcn: zoo zoudc dit ftuk mocten zyn van 1559. gt^'yk in andere zS-

fc'nriftcn gcvonden werd. Maar dan kan hy in 1557. vecl min in ijjo. als op pa^.

28. vcrmcit ftaat
, geen 68. jaaren bereikt hebben

,
gelyk hy gczcgt werd Pa^?;. 28.

,

Men vcrgclykc nog daar en boven zyne jaaren, en die van eenige andere vSchepenen

alhier genoemt, met die jaarcn, die uitgedrukt werden No. 30. 31. 32. cnz. Ook
zoudc de voorn. van Aickett in iTPo. ccn man zvn gcwceft van ontrent hondert jaa-

ren.
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XXXIV.

Den XV. dag Juny vyftien hondcrt 't {efcig

binnen den Hage.

Ormlis van Jkken oud Ixvj. jaercn , ^acob van Dorp oud xxxix. jacren , Sy-

vwn vander Does oud omtrciit 1. jaeren , ende Joojl Jacobfz oud omtrent xl.

jaeren, Schepenen, Meeftcr ^-ycmr //^j^ese oud omtrenc Jxj. jaeren, Mx.Mkhlel
C/^f^ oud omtrent Ixij. jaeren, Jan Ckmcntz oud omtrent Ixix. jaercn, Corndis

Syinorify oud omtrent xliiij. jaeren, Vroetfchappen
, Jan Wolf Taelman oud om-

trent liij. jaeren, Jdriaen Bcnnimk Secretaris oud omtrent xlvij. jaeren , o-etui-

gen, beleyd, geeet, en geexamineert van wegen Mr. Jacob van Eyndcn en Jan
Francois cum foc'iis voor IMr. Lkvcn Everard, Raedt ende Commiflaris van Meche-
Jen, by forme van turbe op 't inhoudcn van de Ixv. Ixxx. ende Ixxxj. articulen

van de Schrifture , ende eerfl op 't Ixv. articule feggen eendragtelyk deur den
P^S- tnond van Cornelis van Jkken, dat men altyt geufeert hecft binnen den Hage en-

de Jurifdiftie van dien , in alle Contraften die Vrouwe perfonen gehuwet ofte

ongehuwet, Weduwen ende ook Priefters, voor Schepenen aldaer pafleeren
wiilen, dat fulke Contrahenten kiefen eenen waerlyken perfoon tot heurlieder

Voogd , anders dat fy de voornoemde pafferinge niet en fouden willen doen

,

nog ook de felve befegelen , ten waere ook dat daerinne defelve Voogt by fy-

nen name gcnomineert flondc , ende alle Contraften by de voornoemde perfo-

nen gemaekt in andere forme , indien fy by hemluyden gepafTeert waeren , fou-

den houden voor nul en van onvi^aerde , hoewel fy daer nooyt of queflie gefien

of geweten hebben , overmits dat felve es een generale maniere van doene over
alien ouden tyt geufeert , zoo zy feggen , ende aengaende Contraften van de
voornoemde perfonen gepafleert, fonder eenen byflaenden Voogd voorNotaris
ofte ander , fy fouden die ook houden voor nul en van onwaerde , indien daer

of queflie quame voor de Vierfchaere van den Hage , overmits dat fy feggen

een generale Couftume van den Hage te wefen , dat geen Vrouwe perfonen , 't fy ge-

huuwde ofongehuuwde , Weduwe ofniet , haer mag belaflcn of ontgoeden , hoewel
dat fy nogtans daer of nooyt geen queflie of exempele gefien en hebben , maer
dat fulcx akyts daer onderhouden is gcweefl; gevraegt op 't Ixxx. ende Ixxxj.

articulen , feggen als vooren , dat loo wanneer twee perfonen in huwelyke ver-

gadert fynde , fonder teflament of codicille te vooren gemaekt te hebben , die

gemeene Couftume van den Hage ende Haeg-Ambagt es , dat alle die goeden

,

die de felve perfonen in huwelyke vergadert fynde , te famen brengen of flaen-

de huwelyk by fucccfTie krygen
,
gemeen zyn tuffchen man en wyf , ende mits-

dien dat den eenen gegeven of by hem verkregen word , terfbond werd gecom-
municeert ende toebehoort den anderen , ende dat na de felve Couftume een

man vol Adniiniftrateur is van alle de goeden van fynder huysvrouwe , ende mag
de felve verkopen ende alieneren naer fyn geliefte , ook in abfentie van fynder

huyfvrouwe , uytgefeyt Leenen of goeden die fubjeft fyn tot reflitutie , ende

heeft de voornoemde Secretaris defen geteeckent hebbcnde uytten naem van alle

d'andere, onderteekent , /i. Benninck.

XXXV.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeren eenen ygelyk mits
'3g- defen , dat op huyden datum van dezen voor ons gekomen ende gecompareert
42- zyn, regtelyk daer toe verdaigt fynde, omme der waerheit getuigenis tegeven,

ten

ren,dewylhy in een Ccrtificatie van den 5. Dccemb. 15(^5, (hiernaNo. 63. tevinden)
voor rede van wetenfchap {:;ccft, dat hy , als doen oud zynde 74. jaarcn, over de
dertig jaarcn Schcpen van den Hage ^\as gcwccft; en in eenc andere t)r?^. 34. dat hy gcdienc
hadde ten tydc van Mr. Arcyit Boot als Bailliu en Jacob Stalpert als Schout, diefn 1533.
de voorn. ampten bckleedden.

Dae
vrou-
wcn en
Gecfte-
lyke
perfo-

nen in

allecon-

tratten

moeten
hebben
cenge-
koren
Voogt.

Goede-
ren by
man en
wyf ten

huwe-
lyk ge-

b'ragt;en

ftaende

huwe-
lyk ver-

kregen ,

zyn ge-

meen.

Een
man is

admini-

ftrateur

zyncr
vrouws
goeden,
en mag
die ver-

kopen
,

ver-

vreem-
den &c.



34 CO STUMEN VAN

Datdc
Bailliu

geen
rc;^t van
kennin-

gcn
voordcs
Schouts
Vicr-

fchare

aangcld
bcraalc

he eft.

ten \-errucke van Gysbcrt van H-^ynga^rdeii Scliiltknape , Cmielis 'can Akken onfi;

Mt'dc-broeder inwette, oud omtrenc Ixvj. jaeren, cndc D'trk Coebel viin den Lw
oud omtrcnt ix. jacren, fcyde ecrfl die voorfz Cornelis van/Jickcnhy deneede in't

Ihick iyndt-T offitie gcdatn , dat hy omtrent feckcre lange jaeren gelcden ge-

dienc hccf t , zoo Auor als na als Schcpcn by tyde van Meeftcr Acrent Boot als Bail-

liiv/ , code J'acob Stalpcrt als Sellout van den 1 iage , cnde dacrna by tyde A'an Fin-

cent van Lcbejleyn als Baiiliuw , ende den voornoemden Stalpcrt als Schout , ende

nog by tyden van den voornoemden Lebejleyn alleen als Baiiliuw ende Schout

,

ende dat hy nooyt geweten heeft , dat die Baiiliuw oyt 't rest van kcnningen

ingelcyd of betaelt heeft van eenige faeken, die de voorgemelte Baiiliuw aenge-

leyd heeft als EyiTcher of Verweerder voor des Schouten Vierfchaer , want hy

of fyne mede-Confreren Schepenen daer nooit ret van genoten hebben gehadt,

ingevalle die voornoemde Baiiliuw hadde moeten inleggen , nopende de voorgc-

noemde kenninge : Mcefter Mkbiel Claefz van den Berg oud omtrent ixij. jaeren ,

verklaert by den cedt als Vroetfchappe van den Hage gedaen , ende feyt , dac

hy federt 't jaer xxxix. leflleden , onder den voornoemden Lebejleyn als Baiiliuw

ende Schout van den Hage , beyde t'famen foo voor als na fekere jaeren als Sche-

pen van den Hage gedicnt heeft , dat hy binnen den tyt van fyne deferviture

nooit iet ter werelt geparticipeert of genooten heeft , noopende 't inleggen van

eenige penningen van wegen den Baiiliuw of Schout van den Hage, alfo hy

nooit geweeten heeft , dat die voornoemde Baiiliuw ofte Schout ooit eenig regt

van kenninge ingeleid hebben ; Imi'is tSerraets Baiiliuw van den Hage oud om-
trent xxxij. jacren feyt by den eedt in 't fluck van fynder offitie gedaen, dathy

gedurcnde fyn dienft nooit eenigh regt van kenninge ingeleid of betaelt heeft voor

des Schouts Vierfchare van eenige faeken , die hy als Baiiliuw voor des Schouts

Vierfchare heeft gehat ; Dirk Coebel feyt by den cede als Heemraed van Delfland

gedaen , dat hy Depofant in den jaere xxvij. leflleden gedient heeft als Baiiliuw

van den Hage, tot omtrent drie jaeren lang, geduurende ter welker tyt Pieter

Pynfz Schout van den Hage was , ende dat hy Depofant binnen den voornoem-

den tyt nooit eenig regt ter caufe van de kenningen , die hy als Baiiliuw voor

des voornoemden Schouten Vierfchare gehadt heeft , betaelt of ingeleid heeft
p^j,

gehadt. Ende want men van alien faken fchuldig is der waerheit getuigenifTe
^3]

te gevcn , byfonder des verfogt fynde , foo hebben wy Schepenen voornoemt

't gemeen fegel ^'an den Hage hier onder opgedrukt op ten vierden Martii

anno vyftien hondert t'feflig ftilo communi, ondertcykend , S. vandsr Does, J.
Fenny.

X X X V L

Jcmand
ccn huis

gekofc
hcb-
bcndc,
meet
hem
volgcn
al'tgunt

dacrin

acrt en

nagcl

valt is.

Wy Michicl Loiiffsz oud omtrent lix. jaeren
,
Jacob Willemfe van Dorp oud om-

trent xxxviij. jaeren, Schepenen, Cornells Symonsz oud omtrent 1. jaeren, Jan
Ckmentsz oud omtrent Ixvj. , Meefler Jrent Huygefe oud omtrent Ivj. jaeren, eer-

tyts Schepenen, Adriaen Bcnnink Secretaris oud omtrent xlj. jacren , Dirk Jooftefe

Treiorier oud omtrent xl. jaeren , Cornelis Pieterfz Bode oud omtrent xxxvj.

jaeren , ende Meefler Daniel Janfz oud omtrent liij, jaeren , als regtelyk daer

toe vcrdaigt fynde , omme getuigenifTe der waerheit te geven , ter inftantie van

IFillein Pieterfz van Criep , mede Schepen van den Hage , ende certificeerden fy

Comparanten by den cede die fy tlcx in heur reguard daer toe dcden , als regt

beleid fynde by maniere van turbe op feekere Couftume , fulcx na volgt , te we-
ten , dat in den Hage een Couftume es , foo wannecr eenige huifen ende erven

by Decrete \'an den Hage of andcrfints verkoft worden , dat den kooper A'an

den felven huyfen ende erven mede volgen , alle 't gunt dat acrtvafl ende nagel-

vafh daer in is, ten waere dattet in den koope anders onderfproken worde,nict

uic nog ingefeyt ofte geconditioneert fynde, moet den kooper altyt volgen, 'c

gunt acrt en nagehafl es als voorfz es. Aftum den xij. July vyftien hondert fc-

vcn en vyftig, onderteykent Cornelis van Akken , ende .S. vander Does.

XXXVII.
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Wy Schepenen in den Hage in Holland doen kond ende certificeeren eenen
ygelyken mits defen , dat op hiiyden datum van defen voor ons gckomen ende
gecompareert fyn , rechtelyken daer toe verdaigt fynde , ten verfoeke ende in-

liantie van Jdriaen Janfe -oan Perchyn , Jnthonis //erntfz Schoiit tot Monfter oud
omtrent Jx. jaeren , Mkhkl Loiifsz oud omtrent Ixiij. jaeren, Mceiier Jernt Huy-

gefz oud omtrent Ivij. jaeren, Vroetfchappen van den Hage, Jntbonis Nicafms

van Flory oud omtrent xlj. jaeren, jegenwoordigh Deurw^aerder
, Jan van Dm-p

y WtHemfz oud omtrent xlvj. jaeren, Meefter Mkbiel Claefz oud omtrent Iviij.jae-
'' ren , mede Vroetfchappen van den Hage , ende eenige onlangs Sciiepenen van
den Hage geweeft hebbende, Yr?.ns Cock Taelman oud omtrent xxxvj. jaeren,

ende certificeeren fy Comparanten elcx by den eedt , die fy in 't fluck van hae-

ren dienft gedaen hebben, dat waeragtig ende eennotoireCouflumees voor den
Geregte ende Schouten Vierfchare van den Hage , ende van ouds geobferveerc

is geweefb , fo lange haer Depofanten gedenken magh , dat men omme een fae-

ke mag dingen drie kenningen , zoo ver den eyfch bevonden word gemuteert

,

ende verandert te wefen , in 't kleyn ofte groot , verklaerden fy getuygen by
haerluider voorfz cede , dat van foo lange hen luiden gedenk.en mag voor en na

den tydt , dat fyluiden als Schepenen van den Hage gedient hebben , dat men
om eene fteke heeft mogen dingen ende aenleggen drie kenningen , mits dat den
Eyffcher muteerde of veranderde fynen eyfch , omme fyn regt te beter te mo-
gen fonderen ende verifieeren , welke Coullume dagelyks alhier fulcx nog geu-

feert ende geobferveert word ; feyde voorts die voorfz Jntbonis Aerntsz foo veel

meer , dat in 't Schout-Ambagt van Monfler , als aldaer gebruikende ende heb-

bende Schependonis regt , als in den Hage
,
gelyke Couftume dagelyks geufeert

ende geobferveert werd. Ende want men van alien faeken fchuldig es der waer-

heit getuigenifle te geven , byfonder des verfogt fynde , foo hebben \vy Schepe-

nen voornoemt 't gemeen Segel van den Hage hier onder op gedrukt op ten

vyftienden January \7ftien hondert fes en vyftig onderteekend , fV.P.vanCriepy

ende S. vander Does.

X X X V 1 1 r.

Wy Schepenen in den Hage in Holland doen kond ende certificeeren mits

defen , dat op huyden datum van defen , voor ons gekomen ende gecompareerc
lyn , regtelyk verdaigt fynde ten verfoeke van Claes Pieterfz den Bont tot

Scheveninge , omme der waerheyt getuygenis te geven , Comelis van Akken oud
omtrent Ixv. jaeren, Symon -jfl/zrfer Doej- oud omtrent xlviij. jaeren, Joofi Jacobfz oud
omtrent xlv. jaeren , ende Jacob Vermy oud omtrent xxxix. jaeren , Schepenen

,

ende Adriaen Benn'mk Secretaris van den Hage oud omtrent xliij. jaeren, ende

certificeerden fy Comparanten elcx by den eede in 't fluck van hcurluiden dienft

gedaen , dat waerachtig es , dat alhier in den Hage gecouftumeert en gewefen

Avord , dat zoo wanneer men difponeert op de preferentie van eenige verkofte

huyfen , land , ofte erven , dat als dan de outfbe rente ofte Schuldbrief word ge-
'^§' prefereert in fyn hooftfomme met den leften verfchenen termynofte jaerrenten,
^^' ende daer hy voile regt om gemaekt heeft , niet tegenftaende dat een ander heb-

bende jonger rente ofte fchultbrief die proceduren van de verkopinge heeft doen

doene, maer word allcen geprefereert van fyn rechtclyke onkoften. Ende want

men van alle faeken fchuldig es getuygeniife der waerheit te geven , byfonder

des verfogt fynde , foo hebben wy Schepenen voornoemt 't gemeen Segel van

den Hage hier onder opgedrukt op ten xij. dag Mey anno vyftien hondert ne-

gen en \'yftig , onderteekent Cornells van Akken , S. vander Does, ende Jooji

jacobfe.

XXXIX.

Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren eenen ygelyken
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mits defen, dat op huydcn datum van defen voor ons gekomcn cnde gccompa-

rcert fyn , rcgtclykcn dacv toe \'crdaigt fynde , oinme dcr waerlicyt getuygc-

niffe te gevea , ten verfoeke van Lourys Dircxz Rofcnburgh, Jdmen Bcnniuk

Secretaris oud omtrent xliij. jacrcn, Jan Wolf undc Frans Cock oiid omtrenc

xxxix. jacrcn , beydc Voorrpra]<en van den Hage , cnde certiticeeren fy getuy-

gen elcx by den cede in 't fluck van hcurkiyden offitie gedaen , dat die Couftu-

mc van der A'^ierfchare voor die van den I lage es , dat alwaer 't foo dat d'eenc

partye den anderen vcrwonnen hadde by contumatie voor die Vierfcharc van

den Schout \-an den Hage , dat de gecontumaceerde mag komcn op ten pagt-

dag als fync partye begecrt fchattinge of pagtinge te hebben , voor de fomme
daer hy hem voor verwonncn heeft , ende keren dat met een kenninge , foo

verre de gecontumaceerde eenige middelen fufbincert , daerby hy bewyfen wil

,

't voorfz verwin met onregt verkregen te hebben , of dat fyn eyfch ondeugde-

lyke es. Ende want men van alien faken fchuldig es , der waerheyt getuyge-

nifTe te geven , byfonder des verfogt fynde , foo hebben wy Schepenen voor-

noemt 't gemeen Segel \'an den Hage hier ondcr opgedrukt , op ten thienflen

dag February anno vyftien hondert negen cnde \7ftig Jlilo commmd , ondertcc-

kent J. van Dorp , cnde S. vander Docs.

X L.
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ov,er
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Op ten derden dag Septembris anno vyftien liondert x^ftig, heeft Augujlyn

Jacobsz Stalpcrt gcklaegt op Heyman Pkterfz , ende feyde hem an , hoe dat hy
tot defen dage gebruykt heeft van den EyiTcher feekere dcrtien hond land , de-

welke gelegen fyn in en aen fyne Woninge, conckideert, dat de Verweerder .|]

fchuldig n^l wcfcn d'Eyflcher fyn uytweg te \vyfen , of te gehengen ende te ge-

doogen , dat den Eyflcher fa! vaeren over fyn land op den Heerwegh , den nae-

flen wegli , ende de minfte fchaede , of duyfent gulden daer voor te geven ende
boedt 't wedde. (/;)

Waer op Heyman Pkterfz verklaerde, dat hy anders geen uytweg. en weet van
't land van den voorfz Jugiijlyn Jacobfz , dan van 't land op fyn werf.

Ende op den eerften dag van Oftobris , foo heeft Louis Cornells als gemachticht

van Aigujlyn Jacobfz Stalpcrt voorfz geklaegt op ten felven Heyman Pkterfz
,

perfi-

fteerde by fyn eyfch gelyk vooren , biede 't wedde.

. Waer jegens Heyman Pkterfz feyde onfchult , hem biedende 't wedde.
Ende op den xxix. der felver maent Oclobris gaven Schepenen Heynmn Pk-

terfz de kenninge gewonnen, ende Louris Cornelisz, in den naem foo hyproce-
deerde, verloren.

Ende op den fevenften January daerna volgende , heeft Aiguflyn Jacobfz Stal-

pcrt voorfz wederomme geklaegt op de felve Heyman Pkterfz , hem eyfchende

,

dat hy fchuldig fal wefcn , hem te wyfen een uytpadt tot dertien hond lands ,

die de feh'e Heyman van hem gebruykt heeft , ende in gevalle hy onwillig es 't

felve te doen , foo verfoekt hy Eyflcher aen myn Heeren vzn den Geregte al-

hier, dat hy hem fyn uytpad wil wyfen, ende feyt dat die voorfz Heyman ge-

hengen ende gedogen fal , 't felve fulcx gedaen te worden of duifent gulden daer

voor te geven , makende eyfch van koften ende boedt hem 't wedde.
Waer jegens Heyman Pkterfe feyde onfchult , biedende weer 't wedde.
Ende op den achtflen February daerna volgende in 'tvoldingen van de kennin-

ge , heeft Heyman Pkterfz doen feggen by monde van fyn Taelman , dat hy
niet en wilde beletten , dat die van den Geregte den voorfz Auguflyn fyn uytpad
fullcn wyfen.

Op den \'ierden Marty daerna \'oIgcndc
, gaven Schepenen Aigujlyn Jacobfz

de kenninge gewonnen , ende Heyman Pkterfz verloren.
Ende op den xiij. Marty daerna volgende, hcek Aiguflyn Jacobfz gcprote-

fteert , alio hy met Schout ende Schepenen gcwecfl: es ten huvfe \'an Heyman
Pic-

(/') Zic hievvan /',75^. n. Qq').



's G R A V E N H A G E. ^y
Pieterfz, omme na voorgaende voniiis ende 't confent van Heyman Plcteifz,

[ aldaer by de Wethouders gevvefen :e worden eeii iiytweg, de naefle weo-

'

ende de minfte fchade tot an den Heere-weg , ende verfogt aldaer ^'an Heyman
Picterfz 't land gewefen te worden. Onderflont gefchreven

, geextraheert by
my H. Adams , ende daer onder flont gefchreven

, gecollationeert tegens 't ori-

gineel Extra6t , ende geaccordeert by my , ondergeteykend , P. Uytwyck.

X L I.

Op huyden den i8. Marty anno vyfticn hondert een en vyftig Jiib commiini,

foo hebben wy Schepenen van Monfter collegialiter vergaert geweefl , regtelyk
daer toe verfogt wefende van Aigujlyn Jacobfz Stalpert in den Hage , op een fee- 4^"^^'"

ker ftuck lands
,
gelegen omtrent de Werf van Heyman Pieterfz den voorfz Ju-

^''"^e

giijiyn toebehorende , 't welk de felve Heyman Pieterfz laeft gebruykt heeft , ende ^g" „"

een jaer te blom gelegen hadde , ende heeft die voorfz Aigujlyn ons daer regte- ten uic^
lyken aen gedongen , dat \vy fchuldig fouden wefen hem een uytweg te wyfen , we"
daer hy of de Bruykers van 't felve land haren uytweg fouden nemen , omme door *t

iiyt ende in te mogen varen, omme 't felve land te gebruyken , endetebouwen Geregc

met ploegen
,
paerden , of met andere beeflen , foo hem dat believcn fal , en dat ^'''"

na Regte ende Couflume van den Ambagte. Ende alfo wy Schepenen bevon- ^""-ft"'-

den hebben , dat 't felve land in queflie gelegen es op 't Noerdeynde , en aen
een ander fluck lands niet ofgeheyt nog ofgegraven , foo hebben wy Schepenen
verklaert met vonnilTe , dat 't voorfz land fyn uytweg hebben fal Suyt-Ooft op aen
den Heer->veg toe, 'twelk ons denkt den naeflen weg ende de minfte fchade te

wefen , altoos onverminclert een iegelyken fyn regt , zonder arg ende lift. t'Oir-

conde hebben wy Scheffenen voornoemt onfen gemeene Segele hier onder aen
gehangen. A6lum den vyftienden Aprilis anno vyftien hondert een en vyftig

,

jny prefent,

X L I I.

Ordonnantie gemaekt op 'c fchutten van deBeeften in

den Hage ende Haeg-Ambacht , by den Schout ofte

Aecketi fynen Subltituyt , de felve Aecketh Jacob van
'Dorp^ ende Jacob Vermy^ Schepenen, den elfden

Auguity anno vyftien hondert negen en vyhig.

Item in den eerften van een Varken gerinkt ofte ongerinkt , tien ftuyvers.

Van een Paert , acht ftuyvers.

Van een Koe , vier ftuyvers.

Van een tweejarig beefl , twee ftuyvers.

Van een Winterbeeft , twee ftuyvers.

Van een Kalf of Schaep , een ftuyver.

X L I I I.

Wy Comelis van Akken
, Jacob van Dorp , Symon van der Does

, Joofl Jacobfz

,

Adriaen vanden Velde , ende Adriaen van der Aer , Schepenen in den Hage in Hoi- Vcrkla-

land , regtelyk verdaigt fynde omme der waerheyt getuygenifle te geven , ten ringe

verfoeke van Nicolaes van den Wyek , van wegen Jacob Gramay Ontfanger van de van

Staeten 't Lands van Brabant , ende certificeeren wy getuygen by den cede die Schcpe-

vTj elcx in 't acccpteeren van onfen dienft gedaen hebben ,
gevraegt fynde op "'^" y^^^

te interrogatorie ons bygeleyd, enc'e verthoont by den voornoemden Nicolaes, ,'^^^^S

fulcx hier volgt ; Item ofdaerqueftie voor hemluyden als Schepenen van den |e'hct
Hage voortyts gekomen hadde , ofter als nog quamc foo wel op 't point van de piac-

fecreete Huwelyken, als andere poindlen van 't Placcaet by der Keiferlyke Ma- caatno-

jefteyt voor Edift ende eeuwige Wet gcftatuecrt , van date den iiij. Oftobris pcndo

E 2 an-
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anno A^ftien hondert xl. hemluiden vertoont cndc voorgelcfen, of fyluyden zh
Schepencn 't felfdc Pluccaet in allc fyne poinften foudcn agtervolgen dan niet ,

ende byfonder 't poindl: van de fccrete liuwelyken ; ieggen ende vtrklaren \V}

gctiiygen gtlyckclyken , na vvy luyden 'c voorfz Placcact wel rypelyk gclefeii

ende ge\'ilitct;rt hebben gehadc , dat wy 't felfdc fouden achtervolgen , cndc

ons luyden dai^r n a fouden. regulercn, ende 't voorf/ poinct o(tc Arciculen van

dc fecrete Huwclyken by vonnifle approberen. Ende Vk^ant men &c. Aftum
xs.. dag Septembris anno vyfcien hondert k. my prcfent

,

\'an

vifch

die uyc

ccnpink
op te

•\yagcn
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A. Benninck.

X L I V.

Wy Schepeneh in den Hage doen kond ende certificeeren mits defen , dat op
huyden datum van defen voor ons gekomen ende gecompareert es , Dirck Cor-

iielifz, Alhs ouwe Langevcld , regtelyken gedaigt fynde omme getuigenifle der

waerheit te geven, ten verfoelve van Adriaen Kocnen, ende certificeerde hy ge-

tuige by den geftaefden cede die hy daer toe dede, dat geleden omtrent xl.jae-

ren , hy als Vennoyt met fyn broeder t'Zee ge\'aren heeft , ende dat hy met
fyn broeder mette Pink aen land komende , getelt heeft uytte Pink op de wae-
gen ftaende in Zee an boort met een waflende vi^acer de gcheele wagen vol Schel-

vifch , mer of die verkoft Vi^as dan niet , feyde hy Dcpofimt \'ergeten te heb-

ben , ende die waegen foo geladen wcfende , ende ofrydendc fyn de paerden

van de touwen uytte wagen gebroken , fulcx dat die voorfz Vifch van de wa-
gen fpoelde, endedatter boven de hondert Schelviffen van de voorfz wagen niet

gebergt en worden, alfo die voorfz Vifch van de wagen 't zeewaert indreef;

leyde voorts dat de Couflume van de zyde op zee es , als fulcx gebeurt , foo

voorfz es , ende dat de voorfz Vifch al fchoon verkoft hadde gew^eefl , dat men
den koop van fulken weggefpoelden Vifch niet en eyfl , nog daerom en mole-

fteert, nog noyt geweten en heeft dat ooyt fulcx gedaen is geweefl. Ende
want men &c. den xxv. dag van May anno, vyftien hondert Ix. my prefent

,

A. Benninck.

X L V.

I

49
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Wy Burgemeefteren en Schepcnen in den Hage doen kond ende certificee-

ren mits defen , dat op huyden datum van defen voor ons gekomen en gecom-
pareert fyn, Jacob Vermy Burgemeefler , /Idriaen Bem'mk Secretaris , Cornells

van der Heyde gefwooren Boode, Louys Croock ende Johan Wolf , Voorfprae-

ken van den Hage , alle rechtelyk &c. ten verfoeke van Louis tScrraerts Bailliuw

van den Hage , ende certificeerden &c. by den cede die fy elk in 't ftuk van
heuren dienft gedaen hebben , dat henluyden kennelyk es , dat die Couflume
voor de Vierfchare van den Bailliuw van den Hage es , ende altoos fulks heb-

ben gefien ende weten uferen , fo wanneer de Bailliuw van den Hage ymand
uyt krachte van voorgaende informatie fmakende na Crymc gevangen heeft

,

dat de felve fyne informatie levert in handen van dc Schepencn , omme den ge-

vangen daer uyt te examineren , ende indicn dc gevangen geexamineert , ende

ook na voorgaende verklaringe ter tortuyre gebragt fynde , confeffeert , ofte

niet confeffeert , fo leydt de Bailliuw den felven gevangen een dagh van rechte , pag.

dewelke es den eerflen met den laeften, mer des es hy gehouden den felven jc.

gevangen xxiv. uyren te vooren fynen eyfch by gefchrifte te feynden by den

gefwooren Boode van den Hage. Ende word ten dage dicnende fommarie te-

gens den gevangen geprocedeert , ende ook recht gedaen op de precedence in-

formatie by den Bailliuw gcnomen, ende den Schepencn geexhibeert, fonder

ccnigh vorder recollement te doen , byfonder als d'informatie voor henluyden

gepaifecrt en gedaen is , niettegcnftaende eenige exceptien ofte diiayen , cndc
fonder train van proces , ofte datter vier klagten gedaen worden , ten ware
Schepencn eenige fwarigheden bcvonden , daer deur fy genootfaekt fouden fyn

't vonnilTe le fleden ; feggcnclc voor rcdene van heurluidcn wctenfchap , dat fy-

luiden
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luiden gedlent hebben zoo voor c'e Bailliuws als Schouten Vierfehacrcn van den
Hage, tc weten, de voornoemde Parny 't zedert den jaere liij. of liiij. devoor-
noemde Benn'mk 't zedert den jaere \7ftien hondert acht en twinticJi , noch
't zedert den jaere A7ftien hondert fes en dertig ; Wolf 't zedert den jaere
vyftien hondert veertig , en Cornells de Boode 't zedert den jaere vyf-
tien hondert twee en veertig ; verklaerde voorts de voornoemde Cornells de
Boode, dat hy den cyfeh van den BailJiuw voornoemt gedaen jegens de huyf-
\Touwe van Cornells Cornellfz Paftoor

,
gedragen heeft xxiilj. uren te vooren

in de Gevangen - Poorte aen de felve Paftoors wyf, ende heeft haer dag van
regte geleld , te regte komende des anderen daegs voor den noenc , ende dat
dien dag foude wefen den eerilen dagh met den leften , al volgende die oude
Couflume. Ende want men van alien faken &c. op ten lellen dag January an-
no vyftien hondert een en fcftig na gemcen fchryven,

X L V I.

{i) Ik Goidfchalk Oom van Wyngairden, Stedehouder's Balliiuws van derHage,
doen condt alien luden, dat ik op ten derden dach in Julio in 't jair veertien
hondert feven en tnegentich fat in ecnre Vierfchaire van myns genadigs Heeren
wegene metten Scepenen ^'an der Hage , dair voir my quamen an der Vierfchaer
die Heylige Geeftmeefters in der Hage , ende Jan Soet Aelbertfz , feggende en
dingende by monde van hoeren Taelraan

, alfoe fy famentlick Alyt Jacob
Claeszoens weduwe by Joeil van Dam's Bailliuws Bode en fVelgebocren Mannen

|,ag_
rechtelick eenen dach hadden doen beteyckenen van ccnen aenvanck die fydoen

I. wouden, ten daege die fy hoer deden beteyckenen an eenen morgen lants lut-

tel min of meer , leggende by Noirdenhout , dair fy hoir rechts en eygendom
an vermat , om aldair te comen , indien 't hoir beliefde , om dat mit rcchte te

keren en te wederfhaen, ende want fy ten dage voirfz, die hoir betcykentwas,
gecomen fyn mit Joofl des'voorfz. Bailliuws Bode, met dric JVclgeboercn Mannetiy

alfe Adryaen Boudynfz , Jan van Sparwoude en Dirck Janfz. , en hebben mit
Bailliuws Bode voirnoemt eenen aenvanck gedaen an den \'oirfz lande , dat die

Bailliuw van myns genadichs Heeren wegen fchuldich was fynen Bode , ende
Welgebueren Mannen voirfz voirt te eyflchen an der Vierfchaer , om alfulcken an-

vanck als voir hem gefchiet was te Hove te brengefi, 't wefa'Cl:, voirfz Bail-

Jiuw , navolgende 't voerfz Vonnifle , alfoe dede , dair Joeil van Dam Bode en
Adriaen Boudynfz , Jan van Sparwoude en Dirk Janfz Buyzer voirfz als Mannen
rechtelick dair toe gedaicht voort gecomen fyn an den Vierfchaer , feggende en by hoeren
cede verclaerende , die fy dair toe deden , dat die Heilige Geeftmeefters en Jan
Soet Aelbrechtsz in hoere jegenwoirdichey t mit des voerfz Boden hant een aen-

vanck te famen deden an een margen lants Icggende by Noirderhout , feggende

dat die gront van 't felve landt hem te famen toebehoerde , en wouden dat fel-

ve lant houden voir hoir vry eygen landt jegens eenen yegelicken , die hem
rechts of eygen dair an vermeten woude , dair Alyt Jacob Claeszoens weduwe
voernoemt jegenwoordich ftont , ende en verweerde hoir daii^ jegens niet mit

rechte , als dat behoerde ; ende die {k) Hofvairt aldus te Plove gebrocht we-

zende by den Bode en Mannen voerfz , foe leyden en dingeden die voirnoem-

de Heylige Geeftmeefters en Jan Soet by monde van hoeren voerfz Taelman

,

alfoe fy eenen aenvanck rechtelick gedaen hadden an den morgen landts voorfz

,

en dair niemant en was , die hoir handen mit rechte ofgeflagen heeft , dat fy

volftandich blyven fouden in heuren rechte , en geerden dair of vonniire van

Scepenen, die hoir vonnifle weyfdcn, alfoe die Bode bekende by fynen eede,

dat

(/') Dit vonnis, by Cretfcr zccr gobrckkelyk en in vcclc declen onvcrftaanbaar

zyndc, hebben wy gctrokkcn uit hcc klcine francyne Regifter van 't H. Gecfthuis

alhier , fol. 454.

(/) Een Ildfiiart en is niet andcrs, als ccn llof-geding, dat is, hct gcwyfde van

ccn Hooger Regter. zic S. van Leeuw. Cufttim. van liynLind , in zyne aanmcrk. pa^,

"45. II. "de GrooCj Inleid. tot de Hull. Rcgng^el. 3. hoek 3. dcel agter No. 115.
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dat hy Alyt Jacob Claeszoens wcduwe vocrnoemt , vuyt vervolge van den Hey-
ligen Gccft-Meefters , en Jan Soet voirfz een rechtelicke weet gedaen hadde

,

ende hoir eenen dach betekent hadde, ende oock foe fy op ten voirfz daclidair

jegenwoerdich ftont dair die aenvanck gefchicdde, ende hoir mit rechtc nieten

verantwoirdc noch dat en weerde, dat die Heylige Geeft-Meeflers voornoemt
ende Jan Soet volflandich blyven fouden in hoeren rechtc ; Ende wanttet recht

en reden eyfcht der wairheyt getiiycheniire te geven , als men des begeeren

,

ende dit voor my als Bailliuw voirfz ende voor de Scepenen gefchiet es
, ge- pag-

lyck voorfz flaet, foe heb ick in getuge defen brief vuythangende bezegeltmit 52-

mynen Scgel , ende om die meerre kennifle , foe liebben wy Scepenen voorfz

defen brief mede befegelt mit onfen gemeenen Segel, gefcreven op ten dach,
en in 't jaer voorfz.

Gccollationeert jegens den voorfz bezelden Vonniflc

en accordeert by my ( getekenc

)

A. Bmninck.

X L V I I.

Kegt- Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeren mits defen , dat

dug cot op huyden date hier onder gefchreven voor ons gekomen fyn
, Jacob Claefe oiid

Nicuive omtrent Ixxij. jaeren, Jan Claes Boyen oud omtrent Ix. jaeren
, Jan Lutefz,

^ '''"'•
alias Jan Doys oud omcrent Ix. jaeren, Harman Claefe oud omtrent Uij. jaeren,

ende Adriaen Dirckfz Secretaris van de Nieuwe Feen oud omtrent I. jaeren , alle

regtelyken verdaigt fynde , omme getuigeniffe der waerheit te geven , ten ver-

foeke van de Gefworens van de Niemve Feen , van den jaere vyftien honderc

negen ende vyftig , ende certificeerden fy getuigen by den geflaefden cede die

fy elcx daer toe deden, dat w^aerachtig es, dat men voortyts plag in de nieuwe

Veen Vierfchaer te maeken na den middag te twee uren , ende alfo de Gefwo-

rens van de nieuwe Veen hen dies beklaegden an den Geregte van den Hage,
overmits partyen van buyten daer aen te kort gefchieden , dat daer omme by
den felven Geregte van den Hage worde geordonneert , dat de Schout van den

nieuwen Veen, v?" doen voortaen altoos voor den middagh foude Vierfchaer

maken ende r'6gt doen , ende maken na die Vierfchaer van regte terftont daer-

aen Vierfchaer van pagtinge , ende doen terftont na de Vierfchaer van regte

by den Boode uytroepen de pagtinge fonder den pagtdag langer te verleggen

dan by confent van partyen, ende dat 't felfde by kerk-gebodtfulcxverkondigt,

ende tot nu toe onderhouden es geweefl. Ende want men fchuldig es der

waerheit getuygeniffe te geven des verfogt fynde , fo hebben Schepenen voor-

noemt 't gemeen Segel van den Hage hier onder aengehangen op ten xij. dag P^S-

\'an Januario anno \7ftien hondert ende fefligh na gemeen fchryven , onder- ^^'

geteykend , A. Bmninck.

Gccollationeert jegens d'originele befegelde certificatie,

beruftende onder die van de nieuwe Veen , ende ac-

cordeert , by my geteekent ,

A. Benn'mck.

X L V I I I.

1^2 Wy Burgcmeefleren ende Schepenen in den Hage doen kond ende certificc-

^k'^P'
'"'-" "lii^s defen , dat op huyden datum van defen , voor ons gekomen en gccom-

nTc'^^wc
P^'^^ert fyn

, Jan Doeys oud omtrent Ixi. jaeren , yldr'men Dirckfe^ Secretaris van

yl^.^
de N'mi'we Veen oud omtrent Ij. jaeren, en Adriaen Cornelifz oud omtrent

niettc xxxiij. jaeren, alle regtelyk gedaigt fynde omme der waerheit getuygeniffe tc

verlcn- geven , ten verfoeke van de Gefwoorens van de Nieuwe Feen van den jaere

en van lix. , en hebben de voornoemde Jan Doevs, en Adriaen Cornelifz by den ge-

ftacf-
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rtaefHen eede die fyluyden dacr toe deden , ende de voornoemde Alriaen Dirckfe

by den eede als Secretaris gedaen
, gecertificeert waeragdg te wefen en haer-

It'.yden kennelyk te fyn , ten tyde by Jan Claefe Sellout de voornoemde Gefwoo-
rens beklaegt worden , dat fy hem vonnifle fouden geweygert hebben , dattet

felve gebeurt es in fulker als hierna volgd , te weten alfo de Schoiit

houdende fyn ordinaris regtdag fyn Idagte gedaen hadde , ende voorts kennin-
gen en anders fulcx ten voorfz dage mogte vallen tuilchen Partyen , fo es hy
opgebroken , en heeft fyn maeltyt gehouden , ende maeltyt gedaen fyndc , ende
dat 't volk meeft weg was , foo woude hy fyn Vierfchaer van den pagtdag
fpannen , 't welk de Gefworens hem weygerden , overmits dattet was tegens
de Couftamen, ende ook omme d'abfentie van de luyden; verklaren voorts dat
de Couflume fiilcx es en lange geweefl es , nadien de klagten en kenningen
voor den Schouten Vierfchare voldongen en gedaen fyn, te blyven fitten, en
fpannen terftont fyn Vierfchare van den pagtdag , en die pagtinge voor den
Vierfchare te eyfchen , al eer men gaet eeten , maer dat de executie van de
felve pagtinge wel gefurcheert word tot na den eeten , als die voor de noene
opgeteykent es. Ende want men fchuldig es van alien faeken der waerheitge-
tuigenifle te geven , des verfogt fyndc , foo hebben wy 't gemeen Segel ten
faeke van den Hage hier onder op gedaen drukken, op ten vij. Marty anno
vyftien hondert Lxj. Jlilo commiml , ondergeteykend

, J. J. IVolff.

Gecollationeert jegens d'origineele befegelde certificatie

,

beruftende onder die \2.i\ de Nimtve Feen , ende ac-

cordeert by my , geteyckend

,

A. Beminck.

X L I X.

voor
den
middag
tot na
den
middag

Op huyden compareerde voor my Cornells van Naerden , openbaer en by
den Hove van Holland geadmitteert Notaris , ter prefentie van de nabefchre-

ven getuigen
, Jan Willem Bom Jacobfz, oud omtrent xlij. jaren, en heeft ten

verfoeke van Jan Claefe Schout van Nicuwe Veen , by fyne manne waerheit in

plaetfe van eede verklaert
,

getuigt ende gedepofeert , waerachtig te fyn , en
hem wel \'oor te flaen, dat omtrent den jaere xliiij. fonder den tyt prefis ont-

houden te hebben , hy Depofant bedient ofte doen bedienen heeft het Schout-

Ambagt van Niewsie Veen , 't welk die Requirant nu ter tyd bediend , en dat

een tyt van vyftien jaren lang, en in 't beginfel als hy die Vierfchaer van (/)
Maenftal ofte pruicipael Dingtale opgebroken hadde , foo ging hy en die Ge-
fwoorens eeten by malkanderen , en als fy -gegeten hadden na twee uuren , foo

maekte hy met fyn Gefwoorens Vierfchare van pachtinge, welke ufantie hy
Depofant verklaert wel gehoort te hebben fulcx voor fyn tyt gebriiykt en on-

derhouden te fyn , fulcx hy die ook vonde , en heeft die felfde Ordonnantie van

rechtsvorderinge hy Depofant fulcx onderhouden tot omtrent vier of\7fjaeren,

fonder den tyt feeker te weeten , en daerna heeft hy Depofant als Schout met

die Gerechte van de Nieuwe Veen geordonneert , ende Kerkgebodt doen doen,

dat men die felfde Vierfchaere van pachtinge , die men plach te fpannen na

twee uren , foude doen terftont an die Vierfchaere van 't Maenftal als voren

,

en dat voor den eeten ende middagmael , en dat men nae 't middagmael gaen

! foude fchatten , welke Ordonnantie hy Depofant onderhouden heeft
,
geduren-

de fo lange als hy Depofant als Schout van de voorfz Nieuwe Veen gedient

heeft ,
prefenterende alle 't felve des verfogt fynde by eede te willen verklaren.

Al-

(/) Aan dit woord dervcn wy gecn volkomc of zckere verklaringe gcvcn. Eg-

tcr gcloovcn wy, dat het bctckent dc Vicrfchaar, die in 't Ambagt van Nieuw-Vecn

alle maand maav cc^.^ gehouden wicrd , als of 'cr flond , dc inaandelyke Vicrfchaar.

Die Vievfchaar was ook de principaaUtc, daarin dc zaakcn bcdingtcngcvonnillwier-

dcn. Deandere, daarop volgendc , vr-as die van pagtinge, waardoor executie fchynt

bctckent tc werden.

Vier-

fchaer

te Niew
we Veen
voor
denmid-
dag te

houden.
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Aldus gedaen binnen Delft ten huyfe van my Notario, ter prefentie van deeer-

famen Henrik Pieterfz Brouwer en Claes Haddcman , als gctuigen waerdig van

geloove hier toe geroepen en gebeden. Ende want men fchuldig es der waer-

heit getuigenis te geven , byfonder des verfogt fynde , foo Jiebbc ik Notaris

voornoemt defe Atteftatie gedaen als vooren met myn gewonelyke fignatic ge-

confirmeert. Aftum xviij. Marty anno \7ftien hondert en tfellig, JlHo cotmmi-

ni , en was ondcrteykent , Com: van Nacrden , N. P.

Naer voorgaende Collatie bevondert t'accorderen met
fyn originecle, ende geteykent als boven, by my
geteekent

,

A. Bemmck.

Rocren-
de repu-

diatie

A'anecn

Boedel
of erife-

ni/Te.

Wy SchoUt ende gemeene Schepencn in den Hage doen kont alien luyden

,

dat voor ons quamen an der Vierfchare goede eerbaere Mannen , onfe Buur-

luyden van Scheveninge , alfse Dirk van Bomen , Aem Aemfz , Cornelis Gerritfz

,

Bartelmees Claefz
, Jan van Veen , ende Jan Henricxze , ende tuychden by

hoeren cede , lyflik ten Hcyligen geftaefts ecds , dat fy daer by ende jegenwoor-

dig waren , als Geryt Burchgantsz oflyvig geworden was , ende men den doo-

den lichaeme uytdragen ende ter Kerken voeren foude , dat voortquaemen Pie-

ter Gerytfz, Geryt Gerytfz, ende Magtelt Gerytfz dogter mit haeren bree-

der , ende voogds hand , ende gengen uyt en fcolden quyt fulke erfenifle ende

befterfeniffe , als hen te famen , ende enige van hen anbeftorven mogte wefen

van Geryt Burchgantfz haeren vader faliger gedagtcn , ende die fclve fes man-
nen tuychden by den felven eede , dat die voorfz drie Geryt Burchgantszoons

kinderen defgelyks quytfcholden die felve erfnifle ende befterfnilTe van haeren

vader op 't graf , als men hem begraven foude , ende voort foo fyn voor ons

gekomen Pieter Gerytz , Gerrit Gerytfz , ende Machtelc Gerrycs dochter mic

haren broeder , ende Voogts hand an der felver Vierfchare , ende hebben quyt pag.

gefcholden fulke erfniffe ende befterfniffe , als hen van haren vader voorfz op- 5"^*

gekomen en aenbeftorven mogte wefen , ende fwoeren daerop voor ons geflaefs

eeds lyflick ten Heyligcn , dat fy van die goeden ende erfnifle niet geroert nocli

genomen en hebben , fonder arg en lifl;e. En vi^ant et regt en reden is derwaer-

heit een getuyg te geven als men 'c begeert , ende dit voor ons gefchiet is ge-

lyk voorfz is , foo hebben wy tot eenen waeren oirkonde defen brief uythan-

gcnde befegelt mit onfen gemenen Segel
,
gefchreven des dincxdagh dertien da-

gen in April in 't jaer ons Heeren duyfent vyf hondert een en vyftig.

Notadefe Brief be-

ruft in den H. Gecft-

Compton-c tot Sche-
veninge.

Gecollationeert jegens d'origineclen befegelden brieve,

gefchreven in Erancyn , ende daer medc bevonden
accorderende , by my , getekent,

A. Beminch

L I.

Ap-
poinc-
tcmcnt
van
Schepe-
ncn in

ccn cri-

mincle
zaakc
van den
Bailliu,

Schepencn appointeeren by confent van partyen , dat Jonkheere Gmlhwne k
Grant , Bailliuw^ van den Hage , Jan Clacfe eertyts Schout van deNieuwe Veen,
fal accorderen eenen tyt van drie weken , omme fyn getuygen te doen hooren

jegens de articulen , hem by den Bailliuw opgelyd , die men hem leveren fal 't

fynen kofte op verfteeken te wefen van vordcre produdlie, mits dac defelvegc-

\'angen gehouden fal wefen den voorfz Bailliuw de namen van fyn getuygen

,

mitsgaders fyn Articulen, daerop hy die fal willen doen horen,te leveren xxiij.

urcn te voren by gefchrifte , omme fyn contre-interrogatorie daer jegens te

doen ende over te leggen , ende dat voor drie Schepencn \ln den Hage , die

daer toe fullen werden verfogt ende geordonnecrt , des fallen alle de getuygen

by overdaginge compareren alhicr in den Hage voor de voorfz Schepencn,

by
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by adrefle endc affiftentie van den voorfz Bailliuw , ende dit al onvermindert

des gevangcns voorgaende appointementen. Aldus gcdaen in de Voorpoor-

te van defen Hove by a!!e de Schepenen , fonder Jongeneel, den ix. Septem-

ber anno xvc. Ixj. my prefent.

J. Benninck.

tLiigcn te

hoorcn

,

cnz.

L I I.

Wy Burgemeefteren &c. dat voor ons gekomen en gecompareert fyn Adriaen

Bemink Secretaris , ende Cornells Pieterfz gefwooren Boode defer Vlecke
,

' regtelyken daer toe verdaigt fynde ter inftantie van Pieter Clementz , ende

certificeerden fy getuigen by den cede die fy elcx in 't fluck van haerluider

voorfz offitien gedaen hadden , dat waerachtig es , dat die Boelhuifen alhier in

den Hage alty t van ouden haerkomen gehoiiden ende verkofc fyn geweeft

,

ende dagelyks nog gehouden worden , onder defe of gelyke Voorwaerden hier

na volgende ; te weten , dat N. v/il verkopen alle alfulke goeden , als men je-

genwoordig vertonende es , ende dag daer an geven van betalinge , tot fulken

dag toe , als daer verklaert word met voorwaerden , foo wie koopt , es ge-

houden goede fuffifanre Borge te flellen , daer den Houder van den Cedulle

aen vernoegt , welke Borge niet vry en es voor dat et al betaelt es , fulcx dat

de Houder van den Boelcedulle de felve fchiilden mag innen met Schepenen

,

van den Borge ofte principael , fulcx hem dat belieft , als verwillekeurde fchul-

de , den derden penning , beter vyf fchellingen Hollands , of daer beneden ge-

reet geld te betalen van den goeden , die niet meer gelden en mogen , ofte

anders met heaiyke endc rcale executie 's Hoofs van Holland, volgende welke con-

ditien ende voorwaerden word alhier geufeert , foo wat Man of Vrouw - per-

fonen in den felven Boelhuifen komen kopen ofte borgen worden , het fy of

die fyn van buiten ofte binnen den Hage , of dat ook die Vrouwen kopende

ofte borgen wordende , 't felfde doen by wil ofte weten van haerluider Mans

,

dan niet , blyven de felve Vrouwe-perfoncn ende alle haere ende haere Mans
goederen verbonden flaen voor de felve fchulden , ter tyt ende wylen toe alle

't gunt fy gekoft , ofte daer fy borge voor geworden fyn , al voldaen en be-

taelt es , ende indien ook eenige als borgen betaelden voor den principalen

koper ofte koopller , foo heeft fulke borge 't felve regt op ende jegens den

principalen kooper ofte koopller , ende op alien haerluiden goeden als voorfz

is , nietcegenfbaende fy hen abfenteren ende buiten de Jurifdi£lie van den Ha-

ge gingen woonen , ende hebben fy getuigen 't felfde weten ende fien uferen

,

foo lange fy den Hage gedient hebben ; ende voor redene van meerder weten-

fchap , hebben nog onlangs voor de Vacantie van den Hove van Holland

,

daer op weten gaen Sententie van een proces by eenen Mary Janfe Uytdraech-

fler , als borge voor de huisvrouw van eenen Jan Claefz , contra deffelfs Jan

Claefens mede-erfgenaem , wonende in de Beverwyk , bedragende meer dan

twee hondert Carolus gulden
,
gefuftineert , daer inne de voornoemde Maryt-

gen heeft getriumpheert met koften en al ; verklarende voorts de voorfz Cor-

nelis Pietersz de fomme van tien ponden negen fchellingen , van xl. groten 't

pond , van wylen Ysbrand vander Cruys , als borge voor eenen Magtelt Colf-

maeckiler , ontfangen te hebben , breder in fyn quitancie verklaert , in date

den xvij. Augufti leftleden. Ende want men &c. Aftum den xiij. Septem-

bris anno vyfcien hondert een en 't feflig. ( onderftond )

Gecollationeert jegens de minute van de uytgegeven

Ccrtificatic , ende accordeert by my

,

J. Benninck.

Roeren-
de'cboel-
huysregt,

geexpe-
diecrcby
jonge van
Wolf.

Vrouws-
perfoncn
kopende
of borg
blyvcn-
de , ver-

binden
haere en
haere
mans
goeden.

Borgen
becalen-

de voor
den prin-

cipalen

kooper

,

hebben
haer re-

grcs op
den koo-

per en al-

io zyne
goeden.

L I I I.

Wy EHrk van MkenmJe cud omtrent Ix. jaeren , ende Jooji Jacohfz oud om-
F trent

Roercn-
dc vau
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buys, er-

ven, &c.

die vcr-

koft wor-

ckn by
v/il!igDe-

crect van
denHage,
ofanders,

om waar-

borge te

ftellen,

en dacr-

voov do
pennin-

gcn van
lien koop
te mogcn
inhou-

den.

trent 1. jaeren , Lurgemecfters , Cornclis van Jeckcn

Symon

(Hid(Hici omtrcnt ixxj. jaeren,

(in tier Docs oud omtrent liiij.

Adr'taen van tier Aer oiid

jaeren, Schepenen,

i

'Jacdi Van Durp oiul (Jintrent x!j. jaeren

jaeren, Admen van tie Felde oud omtrent xlvj. jaeren,

omtrent xlv. jaeren , Adiiaen Grebber oud omtrent

Mr. Aernt Huygcfz oud omtrent Ixiiij. jaeren , Meefler Mkhicl Claefz oud om-
trent ixv. jaeren, Louris Crook Taelman oud omtrent Ivj. jaeren

, Jan Wolf
mede Taelman oud omtrent 1\'. jaeren , cnde Adriacn Benninck Secretaris van

den Ilage oud omtrent xlix. jaeren, alle regtelyken gcdaigt fynde, omme der

waerheit getuigeniile te geven , op feekere pointten van Couftume , ten ver-

foeke van Claes van Dam Adriaenfz, ende certificeerden fy getuigen by den ce-

de , elcx refpeftive in 't (luck van fynen dienft gcdaen , behalven Meefler

Mich'u'l Claefz , die verklaerdc by fynen folemnelen cede die hy daer toe dede

,

cerft gevraegt fynde , of binnen der Vlecke van den Hage niet en werd geu-

feert
,
gehouden , ende geobferveert voor Couftume , foo wanneer ymand

cenig land , huys , ofte erve verkoopt , ende datter by den verkoper uyt nog-

te inne en werd gefeyt ofte bedongcn , den verkoper gehouden is den kooper

van de felve koop waerborgh te ftellen , alfl den kooper begeert ofte verfoekt

,

ende een verkoper uferende de vorme van een willig decreet , doende 't felve

goed by behoorlyke verkundinge ende fubhaftatien , volgende de Couflume van

den Hage verkopen by den Weth van den Hage , ende in de felve voorwaer-

den van de verkopinge uyt nogte in verhalende 't felve goed te verwaerbor- P''|"

gen, met 't felve verfwygende, oft fulken verkooper in fulken gevaUe ook
fchuldig is waerborge te ftellen dan niet ; certilicecren cnde verklaeren fy ge-

tuigen gelykkelycken ende uit eenen monde , dat de Couftume van den Hage
fulcx es , ende ook nooyt anders en hebben fien nog wetcn uferen, dat foo

wanneer yemand eenigh huys , erve , landt ofte zandt verkoopt , het fy by
mondclinge handelinge, ofte by willig Decreet , ende niet expreftelyck vcr-

haelen ende exprefleren in heure voorwaerden ende verkopingen , dat fy on-

gehouden fullen fyn , ingevalle van koope eenigc waerborge te ftellen ofte

w^aeringe te doene , ofte datter uyt nogte inne gefeyt en werd , dat fulcken

verkopere , het fy by mondclinge handelinge , ofte by willig Decrete fchuldig

en gehouden es tot alien tyden daer toe vermaent fynde , waerborge van den

felven verkofte goeden te ftellen , ende indien hy kooper ook eenige pennin-

gen van den koop , als nog in handen hadde , fyne handen niet en dorfle yde-

ien voor ende aleer hem waerborge gefteld en waere ; verklarende die voorfz

Joqfi Burgemecfter , ende d'andere Schepenen , Secretaris ende TacUuyden

,

dat fy uyt faeke van dien queftie hebben geweten , ende vonnifle over wyfen

,

dat den coopers waerborgen toegewefen worden ; verklarende voorts , dat hem
luidcn nog wel indagtigh es , dat eenen Willem Evertfz Clecrmaker hebbende

verkoft eenen Cornelis van Wyngaerden , feekere huys ende erve , ftaende in

't Noorteynde alhier in den Hage, hadde bedongen te mogen volftaen , mits

fyn verkofte huys doende geven fyn Kerkgeboden na 't regt ende de Couftu-

me van den Hage , ende dat de voorfz Wyngaerden vernemende 't felve huys

meerder belaft te fyn dan daer 't hem de felve Willem mede verkoft hadde,

hadde hem in regten doen roepen , fuftinerende alfo hy by den verkoper bedro-

gen was , mits de verfwegen renten , dat de verkoper fchuldig was 't felve ofte doen
ende te loflen , ende hem voorts voor 't onfeker , ende dat hy mccr mogte verfwe-

gen hebben , waerborge te ftellen , al 't welk hem Wyngaerden by vonniife

van Schepenen fulcx toegewefen worde ; verklaerden voort fy getuigen , dat

voor een feekere Couftume alhier in den Hage word geobferveert , wat hui-

fen , erven , ofte landen by Decrete van den Hage verkoft worden , daer die

Wcthouders met regt toegebrocht worden omme te verkopen , dat niemand
eenige penningen van den felven verkoften goeden by Decrete en mag heften

nog opbeuren , ofte moeten voor heuren ontfangen penningen cautie ftellen, om
de felve te reftitueren den geenen die namaels fouden mogen komcn pretenderen pag.

" '
' 'ig es der 60.

foo hebben wy 't gemeen
Se.

beter regt daer toe te hebben. Ende want men van alien faeken fchulu:

waerheit getuigcniffc te geven, des verfogt fynde.
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Segel ten faeken hier ondcr op gedaen driikken , op ten xix. dng Decembris
anno \'yftien honderc twee en felligh.

D'originael iiytgegeven , befegelt , accorderende mit
dcfen , by my , ( was geteykent

,

)

J. Benn'inck.

L I V.

Wy Burgemeefteren ende Schepenen in den Hage docn kond ende certifi-

ceren mits dcfen , dat op huyden datum van dezen voor ons gekomen ende ge-
compareert zyn , //driaen Bemiinck Secretaris oud omtrent xlviij. jaeren ende
Cornelis Pietcrfz ^•ander Heyde, Boode van den Hage oud omtrent xliij. jae-

ren, regtclyk daer toe verdaigt lynde , omme der waerheit getuigenis te <Te-

ven, ten verfoeke van Jan van Dorp Willemfz Schout van Monfter, ende
certificcerden de voornocmde Dcpofanten by den cede , die fy elcx refpeftive
gedaen hebben , dat hem luiden kennelyk es , ende wel weten , ende van ou-
der haerkomen ook fulcx altoos gefien ende geweten hebben , dat foo wanneer
de Bailliuw ofte de Schout van den Hage , uyt faeke van haerluider offitien

yemand doen dagen ofte andere weten doen doene van heurluider ofte des
Geregts wegen , dat de Boode voorfz 't felve altoos doet fonder eenig falaris

daer van t'ontfangen , fulcx hy van Partyen vv^egen heeft , dan indien de Offi-

ciers veele te doene hebben , foo fchenken fy den Boode eens 's jaers een gra-

tuyteyt , fulcx heur beleeftheit dat redelyk dunkt ; ende fey t de voorfz Jldriacn

,

dat hy over de xxxiiij. jaeren den tyt van vyf ofte fes jaeren continuelyken
met Pouwels de Boode van den Hage gedient heeft , ende 't felfde fulcx ge-
fien ende gevi^eten heeft te doen 't federt dien tyt tot nu toe , ende de voorfz
Cornelis Pieterfz feyt, dat hy over xx\'j. jaeren mede gedient heeft onder Jafp
Cornelifz fynen oom als Subftituyt , ende voorts gedient heett als principael

Boode den tyt van xvij. jaeren, ende dat hy 't felfde mede fulcx gefien ende
geweten heeft , ende nog dagelyks fulcx doet. Ende want men van alien fae-

ken fchuldig es der waerheit getuigeniffe te geven , des verfogt fynde , foo

pa^. Iiebben \vy 't gemeen Segel hier opgedaen drukken den xix. January anno vyftien

6i. hondert drie en feftig lliilo communi.

L V.

Een Boo-
de van
den Hage,
is gehou-
dcn den
Bailliuw

en Schout
van den
Hagete
dicnen
omnict.

Wy Adr'iaen vander Aa Schout, Dirk van Alckemade , en' Joofl Jacuhfz Burge-
meefleren , Cornells "can Aicken

,
Jacob van Dorp , Symon vander Does , Adriaen van

den Felde , Adriaen Grehber
, Jacob Claefz van Dam Adriaenfz , ende Adriaen Koencn

tot Scheveninge Schepenen , ende Adriaen Benn'mk Secretaris van den Hage , alle

regtelyken gedaigc , ende Collegialiter vergadert fynde omme der waerheit ge-

tuigeniffe te geven , op feekere articulen van Couftnmen hier naer vcrklaert
,

en dat ten verfoeke van Meefler Heynrix van Monfler; eerfl;, of in Sche-

pendom niet Couftume en is , dat die geene die \'an beydc fyden als van Vader
ende Moeder beilorven es , overlydende fonder blyckende blyvende geboorte

,

fyn erfgenamen roept van beyde fyden van alle fyn achterblyvende goeden , te

weten , voor d'een helft d'erfgenamen van 's vaders fyde , ende voor d'ander

helft d'erfgenamen van 's moeders fyde , fonder reguard te nemen van waer
ofte wat fyde den overleden de felve fyne goeden aengekomen mogen fyn

;

feggen, certificecren , ende verklaren fy getuigen gelykelyken , elcx by den
cede refpc6i:i\-e in 't flwck van heuren dienll gedaen , dat de Couftume van

Schependom alhier in den Hage es , ende nog dagelyks geufeert word , dat

die geene die van beyde fyden als van vader ende moeder beftorven es , o\'er-

Ivdende fonder blyckende blyvende geboorte , fyn erfgenamen roupt \'an bey-

de fyden , \'an alle fyn agtcrblyvende goeden , te weeten , voor d'eene helft

d'erfgenamen van 's vaders fyde, ende voor d'ander helft d'erfgenamen van

's moeders fyde , fonder reguard te nemen van waer ofte wat fyden den over-
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leden de felve fyne goeden aengekomen mogcn fyn ; voorts gevracgt fynde in

.•Tcvalle den overleden alleen van ccne fyde, 't fy vader ofte moeder bellorven

cs of als dan erven endc fuccederen dc goeden alle in de linie van daer fy

gekomen fyn ; feggen ende verklaren fy getuigcn , dat alwaer 't foo , dac

man en -vvyf te famen in echte ftaete vergaderende , den eenen an d'andore

geen goed ter werek akoos in hiiwelyk gebrogt en hadde , dat nogtans d'<'cn

of d'andere ftervende fonder blyvende blykende gcboorte achter te laten , fo

werden die achtergelaten goeden gedeek half en half, fo an dc Man als an 's

Wyfs fyde ; noch gevraegt fynde , foo wanneer een vrouwe defer werek over-

lytfonder blykende blyvende geboortc achter te laten , ende achterlatende voor

liaer erfgenamen cen Breeder van den vollen bedde , ende noch anderc Broe-
p^

dcrs of^Brocders kinderen van den halven bedde, of niet na Couflume van 62
Schependoms recht des overleden goeden erven ende befterven , eerfl d'een

iielft an den Broeder van den vollen bedde , ende voort d'ander helft an den

felven Broeder met d'andere halve Breeders ofte Breeders kinderen , in de

plaetfe van heur vader; leggen en verklaren fy getiiygen als voren, dat Sche-

pendoms recht fiilcx es , foo hier voren geinterrogeert es , in der voegen foo

^erre de gehele boul groot bevonden werde hondert caroJi guldens , dat de

Broeder van den vollen bedde foude eerft d'een helft van de felve fomme van

hondert caroli guldens , meer ofte minder naer advenant , naer hem trekken

,

ende als dan d'andere helft delen jegens den Broeder ofte Breeders kinderen in

den plaetfe van heuren vadere , als gecomen fynde van een half bedde , ende

dat by egale portie ; voorts noch gevraegt fynde , of men eenig rcfpeft ofte

anfcJiouw foude nemen , van waer ofte wat fyde heur de ielve goeden aange-

komen megten wefen ; feggen neen , dan ten waere dat bevonden werde , dat

dc felfde ofte eenige van den goeden fubje6l reftitutie ofte anders verbonden

Waeren by teftamente, huwelykfe voorwaerden ofte anders. Ende want men
van alien faken fchuldig es der waerheit getuigenifle te geven , des verfogt fyn-

de , foo hebben \vy 't gemeen Segel ten faeken hier onder op gedaen drukken

,

op ten derden dag January anno vyftien hondert vier en t'fellig na gemeen
fchryven

,

Na voorgaende Collatie bevonden , accordeerende

,

by my geteykent

,

J. Benn'mck.

L V I.

Turbe Wy Schepenen in den Hage doen kond ende certificeeren mits defen , dat

vangctui- op huyden datum van defen veer ons gekomen ende gecompareert fyn, reg-

gennoo- telyken daer tee verdaigt fynde , omme der waerheyt getuygenilTe te geven,
pcndc by maniere van turbe , ten verfoeke van Mr. ^an van Trcfionge , Advocaet in
crf-lchci-

jj,j-j i^ove van Holland cumfoctis , foo hy procedeert, Meefter /lenit Huygcnfz

vei-bo'lcn
^^^"^ omtrent Ixvj. jaeren

,
Claes Pieterfz Goudfmit oud omtrcnt xlj. jaeren ,

\vcrk. Cornells Coenmets MeJJing oud omtrent xlviij. jaeren , Jan Dhrkfz Wynverlater

oud omtrent 1. jaeren , Michicl Willemfz oud omtrent Iv. jaeren
,

joojl Claefz

oud omtrent 1. jaeren, alle Vroetfchappen , Louris Croeck oud omtrent xlvij. pga.

jaeren, Jan Wolf oud omtrent Ivj. jaeren, Taclluyden alhier in den Hage, 63.

. Frans Jacobfz Cuyper oud omtrent Iv. jaeren, Cornclis Pieters Boode oud

omtrent . . . jaeren , ende Adriacn Benn'mck Secretaris van den I lage oud om-
trent 1. jaeren , ende certificeerden die voornoemde Vi^oetfchappen , Taclluy-

den , Boode , en Secretaris by den cede , die fylicden refpeclive in 't fluck

xan heuren dienile gedaen hebben , ende Frans Jacobfz Cuyper by den cede

die hy daer toe dede , dat alhier in den Hage een feer oude Couflumc es , dac

foo wie fyn werk by den Boode van den Hage rechtelyken verboden wcrd
,

dat de voorfz perfoon mit 't felve begonfte werk niet voortgacn en mag , op
Verbeurte van xvij. 's Heeren ponden, maer meet daer mede fuperfederen

,

ende verfeeken aen Schout vnd'i Schepenen om op 't felve werk te komen

,

Par-
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Partycn aen vvccierfyden horen ende vifiteren 't gund yegelyk 'c fynen goeden
rechtc begeert te producercn , ende als dan daerop difponeren cnde regt doen
naer gelcgentheit van de faeke , code foo lange Schout ende Schepenen op 't

voorfz werk niet geweefl, ende vonnifTe daer van gegeven hebben, foenmag
die geene dien 't verbot gedaen is , mecten felven lyn begonfle werk niet voort-
gacn , maer moet ophouden van vorder te werken ofte doen werken • alle 't

welk fy getuygen verklaren fiilcx te hebben fien uferen , ende obferveeren van
foo lange hem luyden gedenken mag tot defen dage toe , ende voor redenen
van wetenfchappe verkJaerden de voorfz Mr. Aernt , dat hem fulcx gebeiirt

es over de xxx. jaeren geleden
, jegens Mr. Gerard Renvoy , ende daerna je-

gens den Gedaegdens van de gemeen Verweerders; Claes Pieterfz, dattet
hem gebeurt es jegens wylen Jan Clementfz , flootende die muyre , daer queftie
cm was, jegens den andcren an flukken; Cornelis Melling van gelyken omtrent
de XX. jaeren geleden jegens Seger Lambercfz Vleyshouder

; Jan Dirckfe , op
cnde jegens Cornelis Synionfz Tingieter , en Jan Meefter tegens St. Joris

;

Joflji Claefz feyt , dat hy eertyts Schepen geweeft es tot Geervliet , en heeft 't

felve mede aldaer fulcx fien ende weeten uferen ; Frans Jacobfe , dat hem van
gelyken gebeurt is jegens fyn geburen, wylen Heer Jan Govertfz, ende Heer
Piete}- fVolbrantfz Canonick ; die voorfz Taelluyden , Boode en Secretaris ver-
klaren , dat de voorfz Couflume foo notoir es , dat van foo lange fyluyden ge-
dient hebben , ende op ontellicke diverfe erffcheydingen geweeil fyn , nooyt
contrarie en hebben weten noch fien doene. Ende want men &c. op ten xxix.

dag Septembris anno \7ftien hondert vier en 't fellig. ( was ondertekent

)

J. Benninck.

L V I I.

Wy Burgemeefteren ende Schepenen in den Hage &c. dat voor ons geko-
men ende gecomparecrt fyn, Ysbrand Broerfz oud omtrent Ixiiij. jaeren, Jan
Janfe Druyt oud omtrent Ixiiij. jaeren, Lievert Willemfz oud omtrent 1. jae-

ren, Wiileboort Jacobfz oud omtrent Iv. jaeren. Cent Janfz out omtrent Iviij.

jaeren, Jan Adriaenfz, Alias Jan Mattyfz oud omtrent liij. jaeren, Dirck
Cornelisz Langeveld oud omtrent Ixxvj. jaeren, Claes Thomifz oud omtrent
xlviij. jaeren, Cornelis Heynricxfe Boon oud omtrent Ixvj. jaeren , Adriaen
Janfz Coninck Sticrman oud omtrent xxxix. jaeren, Adriaen Janfz Waert op
Scheveninge oud xxx. jaeren, Adriaen Gerytfz Cock oud omtrent 1. jaeren, en-

de Jacob Claefz Doefz oud omtrent 1. jaeren , alle rechtelyken gedaigt fynde

omme der waerheit gctuigenifie te geven , ten verfoeke van Guillaume le Grant

Bailliuw van den Hage , ende certiiiceeren fy getuygen by den geflaefden cede

die fy elcx daer toe deden ; eerft gevraegt fynde , of fyluyden ooyt geweten
ofte gefien hebben, twee OfRciers ofte Subflituyten tot Scheveninge, die aldaer

gedient hebben , d'een van wegen den Bailliuw , ende d'ander ^'an den Schout

van den Hage ; feggen fy getuygen by den geftaefden eede die fy daer toe de-

den , voor rede van heurluyder wetenfchap , te weten , Dirck Cornelis Lan-

geveld, Cornelis Heynricxfz Boon
, Jan Janfe Druyt , Ysbrant Broerfz, ende

Adriaen Gerytfe Cock, Depofanten, dat fy luyden wel gekent hebben , ^vy-

len Claes Pieterfz ,
gelyk fy luyden Depofanten voorfz , ende alle andere De-

pofanten 00k wel gekent hebben Jan Wiggerfe, Janne Jan Ysbrand Michielfz

,

Coman Heyn , Cornelis Schoemakcr , Huyg Janfz Varckeflager , Spierinx-

hoek, daerna weder Coman Heyn, die alle overleden fyn, ende nogjooflvan
INloerbcek , Floor Conck , ende Louris Michielfz jegenwoordig Schout , die

nog in 't leven fyn , alle welke perfonen fyluyden Depofanten allegader , be-

halven de voorfz Langeveld , feyden , dat altoos by den Bailliuw in dentytgeor-

donneert en geftelt fyn geweefl als Schouten ofte haerluyder Subflituten op
Scheveninge, ende niet by eenige Sclioutcn van den Hage, ende dat waerachtig

is , dat de Subflituyt van den Bailliuw op Scheveninge altyt genaemt is geweett

Schout van Scheveninge , de wclkc op Scheveninge altoos toefigt hceft gehadt van
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Vechtdcs-kcuren , boeten, brcuckcn, cnde Ordonnantien , vallendc foo wel

op te ftrangc als in den Dorpc, fonder dat oojt anderc Subl"Litiiyt in de fcK'c

bckeuringe es geweeft , dan de voorfz Schout op Schc-jeiiijige
, gellelt by den

J5ailliiiw \an den Hage; verklaerde mcde de voorfz Cornelis Ileynricxs Boon,

alleen dikwyls daer toe gerequireert geweefl te fyn, omme overdaingcn (w)
te gaen van boeten ende breuken, ge\allen by tyden van Iliiyg Janfz, Jooft

van Moerbeek ende Coman Ileyn, als Schouten op Sche\eninge. Ende want
men &c. Aftum den xxvij. dag Decembris anno vijfticn hondert eencnfeftig.

Na collatie gedaen jegens d'originale bcvonden ac-

cordcrcnde , by my , geteykent

,

y}. Benninck.

6j.

Zee-Cou-
flume
vanmaar-
nooc-
fchap van
de Boots
't zee va-

rende.

L V I I I.

Wy Burgemceftercn , Schepenen ende Raden der Stede van den Briel doen

kond ende certificeeren eenen ygelyken , dat op hiiyden datum van defen voor

ons gekomen en gecompareert fyn in perfone
, Jacob Leiinifz oud omtrent 1.

jaeren, Lenert Oelen oud omtrent Ij. jaeren, Dirck Thomifz oud omtrentxlv.

jaeren, Jacob Dircxfz Coning oud omtrent xliij. jaeren, Gerrit Cornclifz oud

omtrent x:vxviij. jaeren, ende Dirck Reynfz oud omtrent xxiiij. jaeren , a!!e

Stierluyden binnen den Brick , regtelyk daer toe verdaigt fynde omme der

waerheit getuygenifTe te geven , ter inftantie ende verfoeke van Jacob Heynefz
Backer tot Delfshaven , ende hebben die \'oornoemde Depofantcn by heurluy-

der cede getuigt
,

gedepofeert, ende an Godt Almachtig geaffirmeert, hoc

dat waerachtig es , dat in den Zeevaert gecouflumeert wert , dat Too wanneer

eenige maernootfchap gemaekt werd tuflcn twee Stierluyden ofte mecr, ende

het gebeurt , dat een Stierman fyn fchip ^'erfeylt , ofte by fnoode avonture in

der zee verlieft , dat die andere maernoots niet vorder gehouden en fyn te

betalen dan de helft , dat fyluyden tuflen twee anckers verliefcn , ende 't gene

boven dien tot een Hoorenfche gulden waerdig es , fonder eenige koflcn van

Schipbreekinge ofte Schipverlies te betalen , mcr een yegelyk moet fy eygen

fchip betalen, ten waere daer eenig feeker contradl gemaekt waere , dat an-

ders vermeldende ; feggende voorts de voornoemde Lenert Oelen , ende Jacob

Dirckfe Koning , dat fyluyden elcx heurluyder fchip in zee verloren hebben , y,^^^

fonder eenige recompenfie ofte verfet voor 't fchip van heurluyder Maernoots m.
gehadt te hebben ; ende anders en wiften fy Depofanten diesaengaende niet

meer te depoferen, foo waerlyken moefle henluyden Godt Almachtig heipen.

Ende want men fchuldig es van alien Aieken der waerheit getuigenifTe te ge-

ven , fonderling des verfogt fynde ( als wy nu fyn ) foo hebben wy Burgemee-

ftcrs, Schepenen , ende Raden voorfz, 't Signet onfer voorfz Stede ten fa-

ken beneden op 't fpatium van defen doen drukken , op ten xj. Decembris

anno vyftien hondert ^ier ende feftig , in kennifle \'an my , onderteykend, Serdjleyn.

]Va collatie gedaen jegens den originacl, bcvonden

accordeerende by my
,
geteekent

,

A. Benninck.

y.cc-Cou-
fhimc op
hot maar-
noot-

fchap

L I X.

Wy Burgemceftercn ende Schepenen in den Hage doen kond ende certifi-

ceeren mits defen , dat op huyden date ondergefchrevcn , voor Jdriacn vanden

VcMc , ende Jan van Ouwen , Schepenen in den Hage , op ten Dorpe van Schc-

vcninge gekomen ende gecompareert fyn , Dirk Cornelifle Langeveld oud om-
trent Ixxx. jaeren , Stierman , Vincent Janfz oud omtrent Ixij. jaeren Stierman,

Ja-

(>w) Dat is, dadingen, tranfafticn , cnz.

:i
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Jacob Adriaenfz Cniyf oud omtrent Ixiiij. jaeren Stierman, Claes Lourifzoen
ook oud boven de Ix. jaeren Stierman , Ysbrant Broerfz oud omtrent Iviij.jae- j^^S^'l^

ren Stierman, Lenert Bouwenfz oud omtrent Ixiiij. jaeren Stierman, Jan Mat- ol^sfhe-
tyfz oud omtrent Iviij. jaeren Stierman, Tliys Gerritfe oud omtrent Ivij. jae- Jenifjge.

ren Stierman , Willem Adriaen Gyfle oud omtrent Iv. jaeren Stierman , Tho-
mas Gerbrantfz t'Hooft oud omtrent 1. jaeren Cock , Tlieus Janfz oud omtrent
xliiij. jaeren, ende Maertcn Cornelifz oud omtrent Ivj. jaeren, al t'famenwo-
nende op ten Dorpe van Scheveniiige , alle rechtelyken gedaigt fynde , omrae
der waerheyt getuygenifle te geven , ten verfoeke van Cornelifz Eeuwoutfz

,

Alias Jonge Langeveld, Stierman op Scheveninge, ende certificeerden de voor-
noemde Depofanten elcx by den geftaefden cede die fy daer toe deden

,
ge-

vraegt fynde op te navolgende articulen , wac de Couftume aldaer es

,

eerft of op Scheveninge niet diverfe Maernootfchappen en fyn onder Booten

,

^
Pincken, Schuyten, ende andere Schepen, feggen gelykelyken ja, ende dat-

ter wel vyf of fes derhande Maernootfchappen fyn , foo dat elk een maekt
een Maernootfchap op hem felven , fulck fy die accorderen , te weten , Boot
by Boot, Pink by Pink, ende Schuyt by Schuyt, onderfcheydende dentyt,
dat fy 't zee willen varen, van jaeren, weeken, dagen, ende tyden, van
Avinninge ende verlies, ende Zeenwende na de wint cantig of landig is , te

weten, is de wint landig, foo blyven fy t'zecwaerts, maernoots, en is dewint
cantig , foo ill maernootfchap op hem felven ende foo doet elck fyn befl:

,

ofte anders moeten fy dan malkanderen in Zee wefende adverteren , hoe fy

'c maernootfchap fullen houden ; feggende foo veel meer , dat twee perfonen
maernootfchap gemaekt ofte heurluyder want over den anderen gefchoten heb-

bende , ende een van hen beyden achterblyft , dat de geen die gefalveert word

,

is fchuldig den achtergeblevene half te betalen de fchade van anckers , tou

,

taeckel , feylen , want , rymen , aes , en diergelyken , fonder te weten , dat

,

indien 't fchip achterbleef , de gefalveerde de helft van 't achtergebleven

fchip fchuldig foude wefen dan te moeten betalen , dan niet ; dan hebben wel

geweten , datter meer fyn geweell die niet betaelt , dan betaelt hebben , over-

mits hemluyden niet geeyfl en is geweeft ; dat ook nog een maernootfchap

onder de Pinken ende Schuyten es , dat fy malkanderen de fchepen van flran-

ge in Zee helpcn brengen , ofte ook van der Zee op flrange helpen fteeken

;

voorts gevraegt fynde of mede niet waerachtig en es , dat in den Zeevaert ge-

couflumeert word , dat foo wanneer eenige maernootfchap word gemaekt tuf-

fchen twee Stierluyden ofte meer , ende dat gebeurt dat een Stierman fyn fchip

verfeylt , of by fnode avontuur in Zee verliefl , of die andere maernoots nieC

vorder gehouden en fyn te betalen dan de eene helft van 't gunt fy tuffen

twee ankers verliefen , en dat boven een Hoorns gulden waerdig es , fonder

eenige andere koflen van fchipbrekinge ofte fchipverlies te betalen , dan of

een ygelyk moet fyn eygen fchip betalen , ofte dat fy eenig ander accord ge-

maekt hebben ; feggen fy getuigcn gelykelyk , dat fulcx hier langs de flrange

niet geufeert en word, mer word gebruykt in den Brie!, te Browwershaven , te

Weftcapelk , ende elders , daer alfulke Booten afvai-en ; nog gevraegt fynde , ofc

gebeurde dat een Stierman fyn fchip verloren hadde , of hy daer eenig verfec

voor foude hebben van der maernoots , dan niet , ende of niet geufeert en

word , dat foo wanneer ymand eenig maernootfchap met den anderen gemaekt

heeft , ende ymand van de felve maernooten fyn fchip verliefl , of de felve

pag. maernoot of die fyn fchip agtergelaten heeft, of andere die 't aengaet , niet

08. gehouden en fyn, d'andere maernoots daer van te adverteren , hoe ende in

wat maniere fy mettcn behouden goeden van 't verloren fchip fullen handelen

,

totten meellen oirbaer ende profyt van den felven maernoots, ommedelaflen

van 't felve verloren fchip te helpen dragen, ende dat foo wie anders doet,

maernootfchap behoort te genieten , dan niet ; feggen ende tuyghden alle ge-

lyk by monde , Dirck Corneliffe Langeveld , dat foo verre fulck een den an-

deren niet en moeyt , dat hy daer aen misbruykt ende verbeurt heeft , maer

of hy ganflelyken fyn maernootfchap daer mede verloren heeft dan niet , en

weten fy getuigen niet ende refercrcn dat tot difcretie van de Rechters ,
gc-

dra-
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dragende voorts eenige van de voorfz gctuigen dcfcn acngaende fich tot 't

guilt fy onlangs , als den xj. Macrt getiiigt htbben ten verfoeke van Jacob

Janfe tot Rotterdamme cum focys. Ende want men van alien faken ichuldig

es der waerheyt getuygenilTe te geven , des verfogt fynde , foo hebben wy 't

gcmccn Segel ten faeken van den Hage hier onder an gehangen , den xxix.

dag der felver maend anno vyftien hondcrt vyf'en feflig na gemeen fchry-

vcn, ende was onderteykend, /i. Bmnink.

Naer voorgaendc Collatie bevonden t'accorderen mit-
ten origineele, by my geteekent,

A. Beimijick.

LX.

Wy Burgemeefleren en Schcpcnen in den Hage doen kond ende certificee-

ren mits defen , dat op huyden datum \'an defen , vnor Adriaen van den Felde

ende Jan van Ouvoen , Schepencn van den Hage , op ten Dorpe van Schevemn-

ge geicomen ende gecompareert fyn de navolgende perfonen , rcgtelyk verdaigt

fynde omme getuigenifle der waerheit te geven , ten verfoeke van Jacob Janfe

Poorter der Stede van Rotterdamme, als mede-Reeder van Jan Claefz BolStier-

man op feekerc agtergebleven Boot van Jan Claefz Bol voorfz , ende certifi-

ceerden fy getuigen elcx by den eede daer toe gedaen als 't behoort en hier

na volgt , op 't recollement van de Depofitie by hem luydcn gedaen voor Dirk

Janfz Verburg , Notaris ende feekere getuigen , 't gunt hier mede na volgt

;

ecrOi CorneKs Cornelifz , Alias Jmigcneel, Vroetfchap van den Hage, oud om-p-^j^

trent xlvij. jaeren, verklaert by den eede in 't fluck van fynen dienft gedaen, cg,

ende Willem Adriaen Ghyflz oud omtrent Iv. Jaeren, by den geftaefden eede

die hy daer toe dede , dat fy Depofanten omtrent Pinxter leftleden , fonder den

prefifen dag onthouden te hebben
,
gefeten hebben op den Dorpe van Schcvc-

ninge , ten huyfe van E. Mr. Hendrik Taelmet , Jan Claefe Bol voorfchreven

,

Cornclis Eeuwoutsz Langeveld , en meer ander gcfelfchap , ende hoorden door

't A'ragen van Jacob Janfz van Rotterdam Requirant alhier , dat de voorfz Lan-

geveld feyde ende bekende , dat hy mette voorfz Jan Claefz Bol maernoot-

ichap gemaekt hadde, omme met heurluyder Booten ofte Schepen te Zee va-

rende neringe te doene , al 't welk de voorfz Jacob Janfe hoorende leyde dat

in kennifle van hen getuigen ; verklaren mede wel te wetcn , dat de Boot van

Jan Claefe Bol achtergebleven is in de felve reyfe; verklaren voorts die voorfz

Curnelh Comelifz Jongcneel by fynen eedt , ende Cornells Hendericxfz Boon
oud omtrent Ixx. jaeren , Jan Janfz Druyt mede oud omtrent Ixx. jaeren , Pie-

ter Willemfz oud omtrent Ij. jaeren, Willem Adriaen GyfTz oud Iv. jaeren,

Daniel Adriaenfz oud omtrent xlij. jaeren, Cornells Gerritfz Nauweroock oud
omtrent xxxvj. jaeren , Bafliaen Maertenfz oud omtrent xxxvj. jaeren, Adriaen

Janfz Coninck , Alias 't Joetgen oud omtrent xlij. jaeren
, Jonge Willeboort

oud omtrent xxxvj. jaeren, ende Hendrik Janfz oud omtrent 1. jaeren, elk by
den geftaefden eede die fy daer toe deden , dat de Couftiune op den Dorpe
van Schevcnlnge es , ende van zoo lange fy aldaer gewoont , verkeert , ende de

Zee varende neringe gedaen hebben , fien uferen ende gebruyken hebben , en-

de nog dagelyks onder henluiden gebruykt en onderhouden word , dat twee
Stierluiden mitten anderen afvarende , ter Zee maernootfchap ofte macker-

fchap met den anderen belooft ofte gemaekt hebben, ende alhier afvarende met
twee Schuyten , Pincken , ofte andere Schepen , ende een van beyden fchade

leyd , 't fy \'an maften , rymen , feylen , of dat 't Schip of de Schuyt met
goed achter blyft , dat als dan het Schip , of de Schuyt , die behoude overkomt

,

fclnildig is uyt faeke van de felve belofce van maernootfchap , te dragen de
helft \'an 't vcrlies datter foude mogen wefen , ten waere daer ander Contraft

ofte Accoord ter contraric gemaekt hadde gcweeft; feyde voorts nog de felve

Pieicr Willemfz, dat omtrent vyf jaeren geleden, op ten dag dat eenen Ment
Huv-
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Huybcrtfe Pinck achterbleef, dat hy getuige met Jan Claefe als maernoots de

png. Ichade van de felve achcergebieven Pink hebben moeten heipen bctalen ; fey-

yc. den ende tuygden voorts de voorfz Cornells Gcrritlz Nuuweroock, ende Pie-

ter Willemfz by heiire voorfz eedc, dat fy geleden omtrent de voorfz vyf jae-

ren, Sondaegs tegens den avond voor Sint Anthonis dag, Ibnder anders den

dag onthouden te hebben , 't zee gevaren zyn met een Pinck totibehorende

Cornelis Eeuwoutfz Langeveld , ende fyn met eenen Anthonis Janfz afgcvaren

,

ende gereet wefende by den anderen , hebben heurluyder want over den an-

deren gefchooten , ende alfoo daer een onweder opflack in zee , fyn fyluiden

deur 't quaed weder van den anderen gefcheyden , fulcx dat de voorfz An-
thonis , God betert , met fchip en goet achtergebleven es ; verklaren voorts

,

dat hoewel fyluyden geen maernootfchap ofte maetfchap mettcn felven Antho-
nis gemaekt en hadden in 't afvaren , ofte in zee vi^efende , fykiyden nocli-

tans naer Couflume van 't Zee-regt , des voorfz Anthonis vi^eduwe , ende mede-
Reders van 't achtergebleven fchip ende goed , hebben moeten heipen betalcn

de fchade die fy geleden hadden , ende dat overmits fy heurluyden want over

den anderen gefchotcn hadden , ende an den anderen gemaernoot waren , fon-

der nogtans eenig mondeling Contraft ofte Accoord gemaekt te hebben , en-

de dat by tuflen-fpreken van Cornelis Hendricxfz Boon , ende Jan Driiyt , als

Segsluyden ende Stierluyden op Schevcninge, die 't felve verklaerden ook fulcx

waeragtig te wefen ; verklarende foo veel meer , dat fyluyden in de felve reys

gevangen hadden drie hondert fchelvifTen , die fy ter Heyden verkoften voor

xxvij. L. Hollands , dat fyluyden die weduwe ende Reeders van Anthonis

voorfz (afgctogen de onkoften) daer van hebben moeten betalen die eene

helfc , mitsgaders de helft van 't verlies van 't want ; feyden en tuyghden me-
de Reyer Franfe oud omtrent xliij. jaeren, ende Fredrik Cornelifz oiid om-
trent XXX. jaeren , by den geftaefden eede daer toe gedaen , als regt es , dat

waerachtig es , dat fy maets van Maerten Jacobfz Liefkind geweeft fyn om-
trent negen of ticn jaeren geleden , fonder den perfeflen dag ofte tyt onthou-

den te hebben , ende dat Maerten voorfz eenen Cornelifz Ecuwoutfz , Alias

Jonge Langeveld , alleenlyk toegefeyt hebben , flechtelyken te fleden fonder

eenige zeevarende neringa gedaen te hebben , door nootfake van 't weer famen

thuys gekomen fyn , ende dat de voorfz Langeveld , overmits de groote tem-

peeil , achter liet fes of feven riemen , van welke riemen fy getuygen de voorfz

Langeveld , die eene helft hebben moeten heipen betalen , door toefeggen van
't zee- ofte maernootfchap , ende dattet de voorfz Langeveld ook wilde heb-

f'^p ben , dat fy 't fouden betalen , als fy Depofanten ook gedaen hebben. Ende
want men van alien faeken fchuldig es der waerheit getuigenifle te geven , des

verfogt fynde , foo hebben wy 't gemeen Segel ten faeken hier onder aen ge-

daen hangen , den elfden dag van Maert anno \7ftien hondert vyf en 't feftig

na gemeen fchryven , was onderteeckent. J. Benninck.

Naer Collatie jcgens d'origineele bevonden accordee-

rende als voren , by my ,
geteyckent

,

A. Benninck.

L X L

Wy Schout ende Schepenen in den Hage doen kond alien luyden , certifi- Couftii-

cerende mits defen voor de gerechte waerheit , dat binnen den felven Dorpe me van 't

van den Hage geobferveert , ende onderhouden word voor een regt ende ufan- ret^t van

tie , dat alfulke meubele goeden , als by eenig perfoon gchuurt hebbende een huishuy-

huys , (laende in den Hage , binnen -t felve gehuurt buys gebrogt fyn , ten '^'^•

eerflcn dat hy in 't huys komt met fyne goeden , tcrflont en foo gcringe fy

daer inne geftelt fyn , verbonden ende verobligeert flaen voor de huyre van

den felven huyfe , alfo dat de Huysheer of Eygenaer van 't felve verhuurde

huys van fyn vcrfchenen half jaer huur betaelt , ende van een half jaer onver-

fchenen huur fyn betalinge verfekert moet wefen , aleer hy fchuldig es te ge-

G dogcn

,
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tlogen , dat eenige andere Crediteurs van den felven I luiirman hacr Credlten , Wm
die fy t'achteren mogen wefeii , daer aen mogen verhalcn ot'te doen execute-

ren , alwaert ook foo , dac de felve meubele goedcn den felven anderen Credi-

teurs daer te voren by brieven verbonden mogten wefen , mer es de Huysheei'

ofte Eygenaer van den hiiyfe van fyn huyshiiur daer aen geprefereert voor alle

andere , ende mag fulcx hem laten toepachten van de felve goeden tot dc

waerde van de verfchenen onbetaelde himr voornoemt, ende 't furplus van dc

felve goeden in arrefte doen hoiiden, tot verfekertheit -van betalinge van de

toekomende voorfz verfchynende hiuire , welk voorfz recht ende ufantie over

twintig , veertig ende vyftig jaeren , ende foo lange ons geheiigt , altyt on-

derhoiiden es geweefl binnen den Hage , ende als nog dagelycx onderhoiiden

word , ende es 't felve regt ende ufantie den Inwoonders foo kennelyk ende

notoir , dat niemant queflie daer jegens en moveert ; Certificeeren voorts , dat

voor ons gecompareert fyn Heynrick Symonfz, Pouwels Dirckfz ende Cor-paT.^'

nelis Jacobfe , I'aelmans of Voorfpraeken voor de Vierfchaere van den Hage
,

;

"""

regtelycken daer toe verdaigt fynde , ten \'erfoGke van ^an Pliimeon , ende naer

wy henluyden 't regt ende ufantie van den Hage voornoemt gefchrcven gelefen

hadden , hebben by heuren ecde gefeyt ende verklaert , dat zo lange fyluyden gefre-

quenteert hebben die Vierfchaere van den Hage , 't welk fommige van henluy-

den wel gcdaen hebben over de dertig jaeren , ende andere meer dan tien of

twaelf jaeren, 't voornoemde regt ende ufantie , foo als dat by ons getuygC

word , altyt hebben gefien en weten onderhouden tot defen dage toe , welk
regt ende ufantie die Depofanten feyden hen te wefen foo notoir , dat fy nooit

daer jegens hebben gedongen , maer willende doen pagtinge ofte executie aen

eenige meuble goeden, indien die Heer of Eygenaer van dien huyfe, daerful-

ke meuble goeden ingebrogt fyn , ten agteren is eenige verfchenen huur , ende

van den onverfchenen huur nief verfekert , ende willende betaelt ende verfc-

kert wefen , hebben den felven Eygenaer altoos laeten hebben voorpagtinge

ofte executie aen de voornoemde goeden , totter fomme toe hem verfchenen

,

ende nog te verfchynen als voornoemt, ende hebben 't felve fien en weten plegen

epde iiferen tulTen die Crediteurs van wylen Pouwels van den Bocxflel , ende

Jacob Copper , ook tuffen die Crediteurs van Claes Thymanfz ende Neel Lyn-
drayers, ende nog tulTen de Crediteurs van Frans de Slootemaker, tegens

Matte Biermans , welke voornoemde Crediteurs hebbende fpeciael ypoteeke
of verband op de goeden van de voornoemde perfonen , ende uyt dien willen-

de doen executie aen de meubele goeden van de voornoemde heure Schulde-

naers , fyn nogtans die Huysheeren van de huyfen , daer die felve Schuldcnaers

inne woonachtigh waren , vooren genoemt
,
geprefereert geweefl aen de fel-

ve goeden, tot een jaer huur toe , navolgende 't regt ende ufantie voornoemt
geallegeert , ende hebben fy Depofanten 't felve tuffen meer andere Partyen
weten uferen , mer mits 't verloop van den tyt en fouden als nu in 't particu-

lier geen meer weten te noemen , ook om des willcn , dattet feldcn gebeurt

,

datter queftie op valt , overmits die notorite van 't felve regt ende ufantie.

Ende want men van alien faeken fchuldig es der waerheit getuyg te geven ,

foo hebben wy Maerten yldriaenfz , ende Jan Comelifz Cammaker , Schepenen van
den Hage defe certificatie onderteykent , ende 't gemeen Segel van den Ha-
ge hier onder aen gehangen op den xiij. dag van Januario anno vyftien hon-
dert drie ende dertig na 't fchryven des Bifdoms van Utregt , ende was onder-pajr.

teyckent, M. yldriaenfz, ende J. Cammaker. 73.

Gecollationeert jegens fyn principale uythangende,

bezegelt mit een groenen waffen zegele, in een

enckelen fteerte , en accordeert , by my ,
ge-

teyckent

,

J. 'Benninck.

LXIT.
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Wy Biirgcmeeflers ende Schepenen in den Hage doen kond en ccrtificee-

ren mits dcfen , dat op huyden datum van defen voor ons gekomen ende ge-
compareert fyn, Pieter Pietcrfz Wielmaker oud omtrent Ixij. jaeren, Cornelis

Janfz Ryckdom oud omtrent Ixj. jaeren, Pieter Florifle Cammaker oud om-
trent Ixij. jaeren, Jan Janfz van Meekeren oud omtrent ]j. jaeren, Claes van
den Bos oud omtrent xliij. jaeren, en Dirck van Sterveld Joeftefz oud om-
trent xliij. jaeren , regtelyken gedaigt fynde , omme der waerheit getuige-
nifle tc geven , ten verfoeke van Gerrit Janfz Paepe Kiftemaker, ende heb-
ben alle de voornoemde getuigen by den geftaefden eede die fyluyden elcx dacr
toe deden , en de voornoemde Dirck Jooftcnfz by den eede als Vroetfcliappe
van den Hage gedaen, verklaert waerachtig te fyn, dat foo wanneer ymand
hier binncn den Hage ofte Haeg-Ambagt geinjurieert word, dat die den gee-
nen die hem de injurie aen doet , mag doen inleggen by den Bode van den
Hage, den tyt van xiiij. dagen, ende dat den geenen die dan ingeleyt word,
als dan binnen de xiiij. dagen met buyren mag aenfenden , omme 't felve te

vereenigen ofte veraccorderen , ende dat met Buuren of andere goede Mannen

,

mer indien 't felfde niet vereenigt nog geaccordeert en word, dat dan de
geenen die d'inlegginge gedaen heeft, gehouden es xxiiij. uren na de xiiij. da-

gen , een Schepen-Soen aen den Schout ende Geregte in te brengen , ten eyn-
de de felfde inlegginge gefoent mag worden by Schepenen, ende dat de Schout
van den Hage als dan den dag prefigeert , ende 't felve by den Secretaris ge-
teykent vi'ord , ende dat de partie fchuidig es na 't -voorfz confent van den
Schout ende Gerechte ende opteykeninge van den Secretaris , ende ge-
houden word by den Boode te gaen , omme partye adverfe den felven

beteyckenden dag te infinueren , ende dit al binnen de voorfz xxiiij.

uuren ; welverflaende , dat daer altyt een Sondag tuflen beyden moet fyn , die

de Schout ende Geregte partyen leggen tot eenen Schepencn-Zoene , ende
dat tot dien eynde , dat de partyen de felfde injurien nog mogen by Buren ter

neder leggen , ende zoenen voor den Sondag te Vefper tyt , ende indien hem
den felfden dag terftont ofte ten minften binnen 's daechs fonnefchyn, na dat

hem den dagh geprefigeert es , d'infmuatie niet gedaen es by den voorfz Bo-
de , dat fulke inlegginge geagr werd illufoir ende van onwaerde , ende dat de
geene die d'inlegginge gedaen heeft, die felfde wederomme van nyenlincks be-

hoort te doen , ende dat het felfde fulcx geobferveert es , foo lange dat geen
nienfchen ter contrarie en gedencken; ende tot meerder kenniffe van defen
verklaren fy Depofanten , dat fyluiden dickmael en tot diverfe fbonden over

Soenen ende inleggingen gegaen hebben , ende felver fulcx hebben weten doen

;

ende tot meerder wetenfchap feggen Dirk Jooften , ende Claes van den Bofch

,

dat hem luiden wel kennelyk is , dat Dirk Jooften voorfz gebeurt is , dat hy
Dirk fekere inlegginge gehadt heeft jegens eenen Claes Maertfz , daer van
mede een dag geprefigeert eude beteyckend was, ende dat partyen op'cStadt-

huis vergadert waren , omme den Schepen-Zoen te doen uytten , dat doen de
Schout van den Hage feyde , dat Dirk Jooflen te laet op was , ende den Sche-

pen-Zoen niet binnen behoorlyken tydc ingebrogt hadde , dat daeromme Dirk

Jooften by den Schout ende Schepenen in den Vierfchaere gelafl werde , we-

der van nieuwelincks te procedeeren. Ende want men fchuidig es van alle

faeken der waerheit getuigeniffe te geven , des verfogt fynde , foo hebben wy
't gemecn Segel ten fake van den Hage hier onder op gedaen drukken, den
xvj. dag July anno vyftien bonder t Ixj. ondertcykend , J. JVolff.

Na collatie gedaen jegens d'originale bcvonden , ac-

cordeerende, by my, geteykent,

4. Bcmiinck.

Stent nog ondergefchrcven aldus ; gccollationecrt jegens d'originale befegel-

de Certificatie , ende accordeert by my onderteykcnd , J. Benninck.
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Wv Burgcmeefleren ende Schepenen in den I lage doen kond en certificee-

ren niits dcien , dat op huyden datum A'an defen voor ons gekouien ende ge-

comuarecrt fyn , Syinon van thr Dues Schoiit oud omtrent lix. jaeren , Cornelh

van ''yJickcn oud omtrent Ixxiiij. jaeren, Meellcr yJrcnt Huygcjz oud omtrent

Ixvjj. jaeren, Meefler iHic/w/ Ctof/z oud omtrent Ixviij. jaeren, Jan Mnlkmfz

van Dorp Schout van Monfter oud omtrent Ivj. jaeren , Jan Claefz Burghard

Taelman oud omtrent kv. jaeren, Frans Bollick oud omtrent xlviij. jaeren,

CunicHs Maerteufz Drenkwaert oud omtrent xliiij. jaeren , Alriaen yJertfz weuer

oud omtrent xlv. jaeren , Gerrit Janfo Pacp oud omtrent xxxvj. jaeren, Corne-

lls Pieterfz Bode oud omtrent xl\'j. jaeren, ende Airmen Bcnninck Secretaris oud

omtrent Ij. jaeren, regtelyk gedaigt fynde omme der waerheit getuigenifle te

geven , ten verfoeke van Jooll van Barlaer burger van den Hage , ende certi-

iiceerden de voornoemde getuigen gefamentlyken by den cede die fy refpedli-

velyken daer toe deden , ende dat by maniere van turbe op te Couftume ende

ftyi van de Vierfchaer van d'cen burger den anderen te injurieeren alhier in

Cien Hage , dat foo wanneer men een burger van den llage wil aenfpreken

met regt, ter caufe dat hy hem gcinjurieert foude hebben, dat alfulke geinju-

rieerde moet fyn partie doen bevreden , ende doen inleggen den tyt van veer-

tien dagen , en foo verre fy tegen ma'kanderen begeren uyt te gaen , mogen
't felfde doen , behoudelyk een ygelyks regt , mits hebbende confent van den

Schout ende ten minflen van twee Schepenen , ende fyn gehouden binnen veer-

tien dagen maikanderen aen te feynden by gebuyren , om d'een den anderen te

boren fpreken , ende te befien of men hcurluyden foude mogen accorderen

,

ende indicn fykiyden met Buyren niet en konnen overeenkomen , fo word daer

van een Schepen-Soen ingebragt , ende moeten partien , hinc Me , inleggen elk

drie ponden Hollands , ende foo word dan de faeke ten principaele bedon-

gen , ende by Schepenen gefoent ; verklarende vourts , dat 't felve alhier fulcx

de Couflume ende ftyle es, ende dat fy niet en weten, dat in cas van injurien

alhier in den Hage anders geprocedeert es geweeft, nog nooyt anders heb-

ben hooren nog weten uferen , ende niet by citatie ofte daginge ; feyde de

voorfz Cornelh van jJicken voor redene van wetenfchap , dat hy Schepen van

den Hage geweeft es over de xxx. jaeren , ende altyt fulcx heeft gefien ende

weten plegen , ende anders niet. Ende want men van alien faeken fchuldig

es , der waerheit getuigenifle te geven , des verfogt fynde , foo hebben \vy 't

gemeen Scgel ter faeke van den Hage hier onder op gedaen drukken op ten pag.

vyfden Decembris anno vyftien hondert vyf ende 't feltig , ondergeteykend ,
7<S.

J. Bennimk.
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L X I V.

Wy Joojl van Ouvoelandt Bailliuw van Delfland , /lllcrt Cornelifz , Frank Gcr-

r'ltfz , Claes Vrankefz , Cornelh JoriJJe , Mriaen Tsbrandfz ende Heyn Con Welboo-

re Mailnen van Delfland , oirconden ende certificcren voor de geregte waer-

heit , hoc dat voor ons gekomen ende gecomparecrt fyn in haren propren per-

i'oncn Frans Diiyjl Dirckfe van Foorhout, wylen Bailliuw van Delfland oucf omtrent

liiij. jaeren, Gerrit den Harjl Dirckfz Schout van 't Hof van Delft oud omtrent

h'iij. jaeren, Jnthonh Janfz Brajfer Schout in Maefland oud omtrent Ixxv. jae-

ren, Dirck PFUlemfz Schout tot Pynaker oud omtrent Iv'iij. jaeren, Adrlaen

Claefz Schout tot Nootdorp oud omtrent Ixix. jaeren , Claes I4^ilicinfz Schout

van Ste. Maertens-regt oud omtrent xlvij. jaeren , Joojt HUlebran'dfz Schout

van Byeflandt oud omtrent Lxiiij. jaeren, Cornells Cornelijz Schout tot Berckel

oud omtrent xlix. jaeren, Jan Cfoe/z Sellout van Hogevcen oud omtrent xxviij.

jaeren , Cms Jorifz Schout van den Vryen Ban oud Iv. jaeren , Claefz Jriaeifz Schout

ten Dorp oud xxxvij. jaeren , ende Jan Willem Jacobfz Schout van de Nieuwe
Veen oud xlij. jaeren, ende hebben cendragtclyken , elcx nogtans apart gehoort

fynde , by maniere van turbe verklaert ,
getiiygt , ende gedepofeert by den

eedc
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cede die P/luyden ticx gedaen hebben in 't fluck van haerluyder offitie , ende
de voornocmde Fiwis Dinjt by den cede als Vroetfchappe dcr Stede van Delft
gedaen , ten \'erfoeke van Antbonis Jacobfz Bailliuw ende Schout van den Liere
ende Souteveen , hoe dat waerachtig es , ende een Coiiflume , foo wanneer
eenige landen , huyfen ofte andere goeden geflelt worden voor de Poorcen
ofte Kerkdeuren omme _te verkopen , ende die felve landen , huyfen , ofte an-
dere goeden

,
piiblick in 't openbaer voor eenen ygelyken verkoft worden

,

ende men mic die felve voorfz goeden ftaet te loof ende te bode , dat alsdan de
coper van 't voorfz goed fchuldig es te betalen den Oificier van der Plecke

,

binnen wyens Jurifdiflie de felve landen of andere goeden gelegen fyn
, pond-

geld daer of te ge\'en , niet tegenftaende dat nogtans die felve landen ofte huy-
fen of andere goeden verkoft worden buyten die Jurifdiftie , 't fy binnen Ste-
den of Dorpcn , dan daer die felve goeden of landen gelegen mogen wefen

;

anders en wiften fyluyden Affirmancen niet te getuygen; foo waerlyk moft
hem God helpen , ende alle fyn I leyligen. t'Oirconde van dei^n foo heeft
Gerrit Dirckfz den Ilarft van w^egen Jooji van Owwehndt Bailliuw voornoemt

,

defe Certificatie open befegelt. Gedaen den xxiij. dag van den maend van
December anno A^ftien hondert vyf ende \7ftig , my jegenwoordigh , onder-
geteyckent , JV. -can fVyk ; ende onder op het fpatium befegeld met een roo-

den walfen Segele

Gecollationeert jegens

by my
,
geteykent

,

d'originale ende accordeert,

/f. Beminck.

gc!d
fchuldig

is-

L X V-

Wy ondergefchreve perfonen alle Inwoonders van Rynhndt doen te weten

,

dat v\7 ten \'erfoeke van Bouwen Janfz Schout van Waffenaer verklaert heb-

ben , als ons wel kennelyk fynde , en bereyd fyn , tot alien tyden vorder daer

toe verfogt fynde , 't felve by onfen eedt te aiiirmeren , 't gund hierna volgt

,

dat fo lange als menfchen memorie gedenken kan , altoos in Rynland geufeert

ende geobferveert es geweeft , dat foo wanneer eenig Land of Sant , Boel-

huyfen , Erihuyfen , of eenig ander goed , 't fy groot of kleyn , in 't openbaer
voor de Kerk geflelt of te koop geboden word , ende daer dag mede geleyt

word, om 't felve goed te verkopen, den Meer fyn pondgeld van fulcx ver-

koft goed verfchenen es , 't welk ontfangen word by den Schout ofte Boode
van den Dorpe , daer 't felfde goed leggende es , ende es van elk pond een
oortgen , ende dit al tot lafte van den coper ; des t'oirconde foo hebben wy
ondergefchreve onfe hantteycken- hier onder geftelt den . . . Decembris an-

no vyftien hondert agt ende vyftigh. Onderflont
,

gefchreven aldus Gerric

Andriefz , Cornelis Willemfz , G. Gyklyfz de Crimpen , Cornelis Bruynefz

,

Cornelis Luytenfz
, J.

Wouterfz , Ik Adriaen Symonfz , Matheus van Beren-

dregt , by my Mobryn Wouterfz , Louris N. Willemfz tot Voorfchoten

,

Onderfchout van Stompwyk , by my Cornelis Willemfz van Ryn Theodori-

cus , wcfende Schouten en Welgeboren Mannen in Rynland , foo de Schout

van Voorburg Pietcr Evertfz , by my Secretaris ondergefchreven verklaert

heeft , defen eenentwintigften Auguftus anno vyftien hondert fes en 't feftig.

Naer voorgaende Collatie bevonden

.

by my geteykent

,

accordeerendc

,

J. Benntnck.
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L X V I.

( ?2 ) In der faeke hangende voor den Hove van Holland tufTchen Jacob Wil-

lemjz

(a) Doze Scntie wcrd ook gevondcn onder dc gedrukte Sententien van dcnHoo-
gcn en Provincialen Racd, in 4to. de LXXXVI. pag. 309. ra vokem/c.

G q

Sententie

bcroc-
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'"^" Lcydcn, Impctrant in Reformatie aen d'ccn 7.ydc,encle /JnthonisPaelf,

pondgclt Schout tot Soeterwoiidc , Gcdaegde aen d'ander, allcgerende d'impetrant,

vanvcT- dat hocwcl hy niet gehouden en was in den Gedaegde in geenrc manieren

,

koftc hadde nogtans de felve Gedaegde hem in regte betrol<l<^en voor Schout ende
gocden JJnyrcn van Soeterwoiide , contendeerende alio hy van eenen Floris Dirckfz met
by dcn^

fyiien conforten feekeren tyt geleden, voor die Kerke tcr vcnte ofte after (o)
'Cieg c.

j^ kanne openbaerlyken gekoft hadde feekere wooninge met haeren toebeho-

rcn , dat hy gecondemneert foude fyn den Gedaegde te betalen den feftigllen

penning \an den coop , die hy feydc hem als Schout te competeren ; daer je-

gens de voornoemde Impetrant gefuflinecrt ende gefeyt hadde, dat of de
voorfzwoninget'anderentydeter vente geflelt was gcyeeft dan niet , dat hem 't

leh'e niet en toucheerde , want hy die alfulcx opgeveild fynde , niet gekoft en
hadde, mer wel een halFjaer daernae, ende dat in alien gevalle de felve Im-
petrant op hem niet ontfankelyk en was , nemende mitsdien concliifie tot ab-

folutie van den voorfz eyfch ; Buyren
,

partyen gehoort , hadden den Impe-
trant de kenninge gewonnen , ende den Gedaegde verloren gegeven , welk
\onnifle de Gedaegde betogen hadde voor Baillhtiv ende Mannen van Rynland, al-

daer partien vi^ederomme dingplegtig gevallen , ende eyndelyk aen een HofF-

aert geknogt waeren , al was 't dat Mannen behoort hadden 't voorfchreve

vonnHfe te approberen , ofte den Gedaegde verklaert te hebben , niet ontfan-

kelyk op den Impetrant , hadden nogtans hen felven abuferende
, den Impe-

trant den Hoffaert ^erIoren , ende den Gedaegde gewonnen gegeven , con-

demncerende mitsdien den Impetrant in de boete van den (p) Hoffaert ende
eyfch van den Gedaegde , ende alfo de Impetrant hem daer by bevoelde feer P^S-

befwaert te fyn , hadde 't felve betogen in reformatie voor defen Hove , en-
^^'

de den Gedaegde doen dagvaerden , concluderende ten dage dienende ofte an-

dere onderhouden , tot nullite ofte correftie van de voorfz -v'onniffe in queflie

fynde , ende doende dat Mannen van Rynland behoorden gedaen te hebben , de

Gedaegde verklaert foude werden by den voorfz vonnifle van Buyren vanSoe-
terwoude te wefen niet befvi^aert , ende dat 't felve als goet ende deugdelyk

geapprobeert foude fyn , ende de Gedaegde gecondemneert den Impetrant te

reflitueeren alle 't geene hy uyt faeke van 't voorfz vonniffe contentieus fou-

de moeten betalen , foo wel 't principael als die boeten van den Hoffaert , ma-
kende eyfch van koften , ofte tot anderen fine en conclufie den Impetrant

oirbaerlykfte wefende. Waer jegens de voorfz Gedaegde dede antwoor-

den ende feggen , dat in den Ambagte van Soeterwoude een regt ende Cou-

flume was , dat foo wanneer eenige roerende ofte onroerende goed daer

wefende , ftaende of leggende , 't fy land ofte huyfen , by Kerkgeboden ofte an-

derfints openbaerlyk te coope in den felven Ambagte gebodcn worden , ofte

dat men daer mede voor de kanne fate in den felven Ambagte omme te verko-

pen , dat alsdan den Schout van den felven Ambagte toebehoorde ende ver-

fchenen was 't pondgeld van den felven opgeveylde goeden, foo verre die

binnen 't jaer ende fes w^eeken van den dag van de gebodcn , ofte van den da-

te dat men daer mede vom- de kanne gefeten hadde , verkoft worde , 't waer of
men een ofte meer fitdagen daer op hielde , 't waer ook of 't felve goed vet"-

koft werde buyten den Ambagte van Soeterwoude voorfz , of daer binnen

,

belopende 't felve pondgeld van elk pond Hollands , dat 't verkofte goed gelt

,

een oort fluyvers , ende w^as de felve Couftume fulcx ten aenzien van de In-

woonders van den Ambagte van Soeterwoude onderhouden dcfe naefte, x,
XX , XXX , xl , 1 , Ix

,
jaeren , ende foo lange dat geen memorie ter contrarie

en

( u^ After de kanne) dat is, op dcn zitdag, danr wyn . mifTchicn doe alleen bier,

gcfchonkcn en ten bcflcn gegeven wcrd
;

gclylc thans nog in Rynland en elders

gcbruikclyk is in opcnbaaro vcrkoopingcn. zoo volgc ook hierna loor de Lmne.

(p) Hoc dat in zulke gcvailcn wierd gcproccdccrt, en hoe een Hoffaert wicrd
ingcbra!.'t , zict men breed in hct Hi. Artl. van dc Cojlu'imen lan Rynland, by S,

van Lccuwen /"rtif. 263. en volgcnde, die ook by zyne aantckcningeii die oude ge-

woontc poogc op te lielderen , "en zig nog tot andcr'e Arcikclcn gcdraagc.

i
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nu was 't foo , dat in den jaere vyftien hondeit cen en dcrtig de

voorfz Floris Gcrritfz met fyn confortcn opgeveylt hadde binnen den voorfz
i\mbagte van Soeterwoude feker land en woninge met hoeren toebehoren,
gclcgen in den felven Ambagte te verkopen , ende dat by Kerkgebodcn , ende
openbaerlyk , ende was daer mede voor de kaime gefeten , welk land en wonin-
ge de Impetrant gekogt hadde lange binnen 's jaers van date van de Kerkge-
bodcn \'an de opveylinge in 't openbacr , ende dat men daer mede voor de kanne

gefeten hadde , ende daer vooren belooft te betalen een groote fomme van pen-
ningen ; hadde ook belooft zekere 't pondgeld te betalen , fulcx hadde d'Impetrant
bekent , 't felve den Gedaegdc fchuldig te wefen , ende hoewel dien agtervol-

gende d'Impetrant fchuldig hadde geweeft 't pondgeld betaelt te hebben, was
daer van onwillig gebleven , foo dat de Gedaegde hem te dier caufe geroepen
hadde voor Azhick ende Biiyren van Soctcnvoiide , aldaer fyluyden aen een kennin-
ge gegaen waren , ende hadde die Gedaegde aldaer de kenninge verloren ; en-
de want hy hem daerby bevoelde befwaert , hadde 't felve vonniffe betogen
Voor Bailliuiv ende Mannen van Rynkind, ende naer dat pertien aldaer in 't lange
gehoort waren , hadden Mannen verklaert , dat Jzink ende Buyren voorfz qua-

]yk gewefen , ende de Gedaegde wel beroepen ende gepand hadde , ende dat

hy blyven foude in 't regt van fyn pandinge , ende mogen procederen tot exe-

ciitie van dicn , ende gaven voorts den Impetrant den Hoffaert verloren ; welk
vonniffe was goet en deugdelyk , nogtans hadde den Impetrant hem daer van
beklaegt in reformatie voor defen Hove , mits 't welk ontkennende de feyten by
den Impetrant geallegeert, hem prcjudicerende, concludeerde de voorfz Ge-
daegde ten fine van niet ontfankelyk , ende by ordine tot approbatie van den
voorfz vonnilTe , makende eyfch van koflen ofte tot anderen finen ende con-

clufien den Gedaegde oirbaerlicxfte wefende. Tegens welke antwoorde is by
den Impetrant gerepliceert geweeft, ende by den Gedaegde gedupliceert , mit

meer reden en middelen by elcx van de voorfz partien geallegeert , waer van
fy geordonneert fyn geweefb, A6len te maken , ende op 't feyt ofte feyten

daer inne begrepen produ£tie te doen , in welke faeke es hinc inde encquejie ge»

daen , diverfe munimenten geproduceert
,
gerenunchieert van meer te produ-

ceren, gereprocheert
,
geemployeert by den Impetrant falvatien van regte,

ende de Gedaegde heeft gedient van falvatien , hebben voorts hinc inde gccon-

cludeert in regte , ende regt begeert. 't Voorfz HofF met rypc deliberatie van
Raede deurgefien ende overgewegen hebbcnde , alle 't gunt dat ter materie

dienende is , bevind , dat men 't proces termyneren mag fonder encquefle te

doen op de feyten , begrepen in de reprochien , en de falvatien , ende doen-

de regt op 't felvc proces , in den name ende van wegen des Keyfers van de
Romeynen , Coning van Germanien , van Caflilien , Grave van Holland , Zee-

land , en Vriefland , verklaert den voorfz Impetrant by den vonniffe in queftie

te fyn niet befwaert, ende condemneert hem in de koflen van defen procefTe,

ter taxatie ende moderatie van den voorfz Hove. Gedaen in den Ilage by
Heeren Genyt van AJfendelft , Riddere , eerfte Raed prefiderende

, Jan van Du-

venvoerde, ook Riddcr, Meefter Jbel van Coljler, Joofl Sasboud, Harman van

^g
I*

Suyderhayfcn , Nicolaes Nicolay , PVilicm Pynjfcn , Comelis van Microp , en Cornells

Suys, Raetsluyden van Holland , ende gepronimcieert den xxiiij. February an-

no vyftien hc>ndert vyf ende dertig JVilo Cur'ne , t'oirconde 't Segel van Jullitie

hieraen gehangen , in kennilTe van my , onderflont gefchreven by den Secre-

taris Boycmer. Onderflont nog gefchreven
,

gecollationeert jegens 't princi-

pael op ten xviij. dag in Januario anno vyftien hondert twee en veertig , en

accordeert van woorde tot woorde, by my ondertcykend , Jndries Cekj Nota-

ris Publyck by den Hove van Holland geadmitteert.

L X V I J.

Ten verfoeke van den Bailliuw van den Hage.

Adr'mn Bennink Secretaris van den Hage oud omtrcnt liiij. jaeren, tuychc

hy
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hy Depofant , dat van foo lang hem gcdenken knn , wefende in den dicnfte

van wylen P. Soutvels de Boode , cndc daer na van Mccftcr Jan Phwwoii Secrcca-

ris van den Ilage, by tyden van ^vylcn yJeriit Bout, Dirk Cobcl van den Loo, Vin-

cent van Lcbcjleyn , Gysbcrt van tVyngaeyden , ende Jonker Louys tSeraets , wefen-
dc in heure tyden Baillimven van den Hagc, geficn cnde geweten heeft, dat

die Ingelanden van de A7«mif Fmi, wefende Onderfiuen van de felve Offi-

cieren als Bailliuwen van den Hage ende Haeg-Ambagt , altoos alleer fyliiy-

den eenige turf niogten flaen ofte delvcn , moilcn oorlof daer toe komen ha-

len van de voorfz Bailliuwen , ende doen haerluyder namen opteykencn be-

talende voor de kennifTe ende 't regt van dien twee fliiyvers , verklarcnde 't

felve opfchryven ende 't regt van dien , by tyden van de felve Officiercn dik-

wils gcdaen en ontfangen te hebben , ende fo wie 't felve flachturven ofte del-

ven dcden , fonder eerft confent als voren verkregen te hebben , dat die voorfz
Officieren fiilk een caiifeerden , ende deden roepcn voor heurluyder hooge
Vierfchaere , ende eyflen fiilk een de boete van tien pond verbeurt te hebben

;

verklarende fo veel meer voor redenen van wetenfehap , dat hy wefende ge-
committeert Subfhituyt van Gysbert van tVyngaerden Bailliuw van den Hagc

,

alfulke perfonen felver hecft gecaufcert , ende doen roepcn hebbende voor de
hooge Vierfchaer van den felven Bailliuw, dattcr eenige fyn verwonnen, ende
datter ook veel hebben gccompofeert , als blykcn fal by de rekeninge by hem
den felven Wyngaerden daer van gedaen , ende gcfloten op ten x"x. Oilobris

lix. Schepenen ondergefchreve getoont. Aftum vj. December xvc. Ixvj. pre-
fent , Dorp , van Ouiven.

L X V I I I.

Wy Frank van MojaJen Schout van den Hage in Holland, cud omtrentxxxvj.
jaeren , Meefler Michiel van den Berg oud omtrent Ixix. jaeren , ende Clacs van

Dam oud omtrent 1. jaeren, Burgemeeflers
, Jacob van Dorp oud omtrent xlviij.

jaeren , Jdriaen van de Velde oud omtrent lij. jaeren
, Jan van Owwcn oud om-

trent Ixv. jaeren, Pieter de Fries oud omtrent ]\'j. jaeren, Cornelis Mejjing oud
omtrent lij. jaeren, Jdriaen van der Lind oud omtrent xxxiiij. jaeren , ende
Jonge-Neel Cornelifz van Scheveninge oud omtrent 1. jaeren, Schepenen, Dirk van
Jlkkemade oud omtrent Ixiiij. jaeren

, Joofi Jacobfe oud omtrent liij. jaeren,
oude - Burgemeefters , ende Meefter Arent Huygefz oud omtrent Ixix. jaeren

,

Vroetfchappe , Lourys Croock Taelman , oud omtrent Ixj. jaeren , Cornelis

Picterfz Boode oud omtrent xlviij. jaeren, ende Adriaen Benninck Secretaris van
den Hage oud omtrent liiij. jaeren, alle regtelyken daer toe gedaigt fynde

,

omme der waerheyt getuygenifle te geven , ten verfoeke van Jonkheer Fran-

gois de Cock van Opynen , op feekere interrogatorie van de Couflume ende nae-
ftinge van de huyfen ende er\'en alhier , die by den Geregte van den Hage
verkoft worden , ende verklaren fy getuygen elcx by den cede , die fyluyden
refpeftive in 't fluk van heuren dienfl gedaen hadden , eerfl op te vrage , dat
fo wanneer in den Hage eenige huyfen of erven verkoft worden by Decrete
van 't Gcregt aldaer , of daer by niet bevoorwaert ende onderfproken werd

,

dat die geexecuteerde die koop fal mogen naeften ofte aen hem nemen bin-

nen fes weken eerfhkomende , mits opleggende die penningen met dubbeic
rantfoen ; verklaren ende tuygen fy Depofanten gelykelyken , dat in de verko-
pingcn den gecxecuteerden geen naeftinge toegefeyt en werd , mer fo verre
hy binnen den gefetten tyt der naeftinge de penningen daer vooren de verko-
pingc gcfchiet, opbrengt, cnde alfulken coper betaelt fyn dubbeld rantfoen,
werd by fulken gevalle als mcefte gcincrefTcerde alien anderen geprefereert

:

op 't ij. Articule vermeldcnde, fo wanneer dat niet bevoorwaert en word, dat

men

* Dewyl deze twee Certification by Cretfcr tweemael woordclyk gevondcn war-
den , en dezclve reeds hicrvoorcn Num.6\.e»62.hy ons zyn opgegcvcn, zoo heb-
ben wy gocdgcdagc, die alhicr uit tc laatcn.
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59
men 't felve fulcx in alle Dccreten ^an den Hagc onderhout ende geobferveeri:
heefc van alien tyden; tuygen dc voorfz Depolantcn , dac geen verkopino-en
van luiyfen en erven by den voorfz Geregte gedaen en worden, oftedaerword
geconditioneerc ende bevoorwaert als op 't iij. ArCykel hierna gefchrevea
flaet, ende op 't voorfz iij. Artykcle, dacr by gevraegt vi^ord, foo wanneer
die Gcexecuteerde die magt niet en heefc , die penningcn met dubbcld ranc-

foen binncn fes weken op te brengen , ende binnen die tyc de koop te naeften

,

of alsdan die meefte Crediteur die meeflc geincreffeert ofte aen hem ten agte-

ren es , daer toe van alien ouden tyden niet en plagt geadmitteert te worden

,

ende fulcx altoos hebben weten uferen , ende dien conform fien wyfen by 'c

Geregte van den Hage ; tuygen ende depofercn fy Depofanten , "dac indien
dacr iemand is die eygendom , fpccialc ypoteke ofce onderpand heefc , wetce-
lyk voor Schepenen van den Hage gepafleert , op te voorfz verkofte goeden

,

die word fo verre hy dat begeert
,
gcprefercert alien anderen alleenelyk aftie

perfoneel hebbende , alwaer ook haer achterwefen ongelyk groter dan den gee-
iien die hypoteecq ofte onderpant heeft ; alle welke Couflume fy Depofanten
\^erklaren , dat fulcx in den Hage nog dagelyks geufeert ende geobferveerc
werd , en altoos alfulcx ende ook anders niet hebben weten uferen , van foo
Jange fyluyden in den Hage gevi^oont en gefrequenteert hebben de Juflitie en-

de Vierfchaere aldaer. Ende want men van alien &c. Aftum den vyfden
dag Januario anno 1568- na gemeen fchryven, ondergeteykend

, J. de Dorp
,

A. IJuygefz, Schepenen van den Hage , myprefent, M. Benninck.

L X I X.

Wy Vrank van MoyaJcn Schout oud omtrent xxxvj. jaeren , Meefler Mlch'iel

Claefz, van den Berg oud omtrent ixix. jaeren , Claes van Dam oud omtrent 1. ja-

ren , Burgemeefters
,
Jacob van Dorp oud omtrent xlviij. jaeren , Adriaen van de

Velde oud omtrent Iij. jaeren, Jan van Ouwen oud omtrent Ixv. jaeren , Pieter

de Fries oad omtrent Ivj. jaeren, Cornelh MeJJing oud omtrent Iij. jaeren , A-
driaen vander Lbid oud omticent xxxnij. }3ieven , Jonge-Ncel Cornelifz oud omtrent
1. jaeren , Schepenen , Adriaen Benninck Secretaris oud omtrent liiij. jaeren,

Cornelis Pieterfz Bode oud omtrent xlviij. jaeren, ende Laurens CroockTael-
man van den Hage oud omtrent Ixj. jaeren , Dirk van Alckemade oud omtrent
Ixiiij. jaeren, yo(?/2 ^aco^/^ oud omtrent ... jaeren , oude-Burgcrmeeflers , ende
Mr. Arent Huygefz oud omtrent Ixix. jaeren , Vroetfchappe , tuygen al te fa-

men eendragtelyken , dat in den Hage een Couflume es , ende word nog da-

gelyks fulcx geobferveert ende onderhouden , dat foo wanneer by Decrete van
den Geregte van den Hage verkoft werd eenige huyfinge ende erve , ftaende

in den Hage ofce Haeg-Ambagte , dat in de voorwaerde ende conditien altoos

werd bevoorwaert ende geconditioneerc , dac men de coop van de felve huy-

finge ende erve mag naellen binnen feekeren gefecten dag en tyt , die in de
verkopinge geexprelTeert ende geprefigeert word , mits hebbende beter a6tie

ofte regt , ende betalende den eerflen coper dubbelt rantfoen ; verklaren voorts

,

dat indien daer ymand is , die eygendom , fpeciale ypoteecque ofte onderpand

heeft , wettelyk voor Schepenen van den I lage gepafleert op de voorfz ver-

kofte goeden , die word foo verre hy dat begeert
,
geprefereert voor alien an-

deren , alleenelyk aftie perfoneel hebbende , alwaer ook heur agterwefen on-

gelyk grooter dan de gene die dVpoteke ofte onderpand heeft. Aftum den v.

dag Januario anno \'yftien hondert acht en feflig Jtilo Loci; ondergeteykent

,

J. de Dcnp , A. Huygenfz , Schepenen van den Hage , my prefenc , M. Benninck.

L X X.

Coftuine
op de
naeflinge

van huy-
fen en er-

ven in

den Hage,"
die by
den Ge-
regte ver-

koft wor*
den.

Wy Meefter Michiel van den Berg, jegcnwoordig Burgcmcefter oud omtrent
i^r^^cflin-

_j^„ Ixix. jaeren, Jacob van Dorp oud xW'iiy jaeren, Adriaen van den Felde oud om- pe van
trent Iij. jaeren, Jan van Owwen oud omtrent Ixv. jaeren, Cornelis MeJJing oud huifen cn
omtrent Iij. jaeren, Schepenen, Symonvander Docs oud omtrent Ixij. jaeren, kuiden.

] I eer-

88.
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certyts Sellout, Dirck van Akhmadc oud omtrcnt Ixiiij. jaercn, Mr. Annt Huy-

gefz oud omtrcnt Ixix. jaeren, Adr'iacn Grehkr oud omtrent 1. jaercn , ende

Lourys Croock Taclman oud omtrcnt Ixj. jaeren , regtclyken gedaigc fyndc

omme der wacrhcit getuygenilVe te gcven , ten \'erfoeke van Andrics van dcii

Berg voor intrefl: van fyne kinderen ,
geprocreert by wylen Jonkvrouwe Ma-

ria Pieterfz dogter , ende certificeren de \ oorn: Depofantcn , te weten , Mr.
Mkhkl 'van den Bergh

,
^acob van Dorp , Admen van den Felde

, Jan van Oiwen
,

Conielis MeJJlng, Adriaen van der Lindt , Dirk van Alckomade, Mr. Arent Huygefz,

Adriaen Grebher , en Lourys Crook , by den ecde in 't ftuk van hunne offitieii ;

gedaen , ende Symon van der Does by den gcftaefden cede die hy daer toe dede ; j

eerfl gevraegt fynde , of yniand na de notoire Couftume van 's Gravenhage '

ende Haeg-Ambagt mag naeften , ofce by naeftinge verkrygen eenig Land

,

Sand , Huys , Erve , otte Hof , waer van liy felfs eygcnaer pretcndeert te fyn

,

of den eygendom felfs feyt te hebben ; tuygen ende l(:;ggen (y Depofanten

,

dat niemand van huys ende erve naeftinge hceft , dan van huyfen ende erven

,

ftaendebinnendenllage ende Haeg-Ambagt, dic^ by Decrete van den Geregte

van den Hage verkoft , ende tyt van naellinge by hen luyden geflelt worden
,

ende dat van gelyken naeftinge van landen valt , foo verre die by den Gereg-

te van den Hage verkoft werden als vooren , ende van de landen die monde-

ling en by handelinge verkoft worden , dat daer naeftinge valt by den naeften

van den bloede lantsgemeen ofte lantsgelegen fynde ; voorts gevraegt fynde

,

of ymand uyt kragte van eenige hypoteecque 't fy fpeciael ofte qualyk ( 5 )

,

gefundeert es eenige naeftinge van landen
,

gronden , huyfen , ofte erven

,

binnen 's Gravenhage ofte Haeg-Ambagte te doen ; fcggen ende tuygden , dac

indien daer iemand is die eygendom , fpeciael ypoteecq ofte onderpand heeft

,

wettelyk voor Schepenen van den Hage gepafleert op te voorfz verkofte huy-

fen ofte landen , die werd , foo verre hy dat begeert
,

geprefereert voor al-

ien anderen , alleenlyk aftie perfoneel hebbende ; ende of eygendom of ypo-

teecke ymand regt van naeften ofte naeftinge geeft ; feggen ende tuygen dar-

ter naeftinge van huyfingen , erven , ende landen valt , als hier voren by hem
luyden gedepofeert ftaet. Aldus gedaen den x. dag January anno xvc. Ixviij.

JlUo Loci
,
prefent

, J. de Dorp , A. Huygenfz , Schepenen van den Hage , my je-

genwoordig, M. Benninck.

( r ) Manierc , om Vierfchaar te fpannen

,

Zoo van den Bailliu , als van den Schout. pag.

89.

VonnifTe.

Heer Bailliuw Avilt gy horen Von- Myn Heer den Bailiiuw van den Ha-
niffe , ik fegge dat gy u Vierfchaere ge ende Haeg-Ambagt is gaen fitten

wel gebannen hebt , daer gy met regt van 's Coninx wegen als Grave van

mede volftaen raeugt. den Lande , omme regt te doen van
hoog, van laege, van crimineel, ci-

vyl , ende alle datter op huyden te

doen mag wefen , met regt vragende

,

d'outftc Schepen, of de Vierfchaere

gefpannen cs , daer hy met regt mede
volftaen mag.

Von- Alle

Cf ) Dit moot zckcrlyk 7.^n generae]
,
gelyk do zin 00k mede brengt, zynde de-

zc misftellinge voortgckomcn door de verkortingc van 't zelve woord^»<?^/.
{r) Zic dicrgelyk Formulicr, allcen des Schouts Vierfchaar betrctiende , hier

vQorcn paz- 'O- n- en 12. en onzc aanmerkingcn daarop. Als mede nog verfchci-

dc andcre die van cuds in de Vicrfchaaren v^fierdcn gcbruikt, bv den Sciiryver der

ErJ-Gmvcl. Bcdien: Cap. XIX.
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VonnifTe.
Heer &c. Ik fegge en komen fy

niet voort binnen flaende Vierfchaer

,

ende verantwoorden henluyden als

regt es , datfe boetfchuldig fyn.

Verklaringe, Heer, &c.
De kleyne twte fchellingen , en de

groote tien pond.

Verklaringe, Heer, &c.
De kleyne binnen veertien dagen

,

en de groote t' eynde de fes weken , ten

ware de Bailiiuw langer wilde toefven

met gevouge.

Verklaringe, Heer, &c.
Soo verre hy die ley t , en doet als

regt es.

VonnifTe, Heer, &c.
Over veertien dagen als huyden , ten

waere hy die verlengde , als regt es.

VonnifTe, Heer, &c.
Seggcn dat hy fyn Vierfchaer wel

'^g- gefpannen ende verleyt heeft, daerhy
^' met regt mede volHaen mag.

VonnifTe van d'outfle Schepen.

Heer &c. wilt gy horen VonnifTe

,

ik fegge dat den dag alfoo gelegt es

,

ende 't Geregt verfaempt es , dat gy
regt moogt doen van Koninklyke Ma-
jeueits wegen als Grave van den
Lande.

Heer &c. Ik fegge dat gy u Vicr-

fchaere

Aile den geenen die gedaegt, be-
klaegt met woort ofte wedde befaekt

fyn ofce fallen worden , eyfb de Bail-

iiuw an der Vierfchaere , een wcrf

,

anderwerf , derdcwerf , en vicrdc
werf, over regt, ende feyt , en ko-

men fy niet voort binnen fhaende

Vierfchaere , ende verantwoorden
hem als regt cs, datfe boetfchuldig

fyn , vragende 't vonnifTe,

Of den Bailiiuw eenige boeten ver-

fchynen fullen , hoe groot ofte kleyn

die wefen fullen , vragende vonnilfe.

Indien hem eenige boeten verfchy-

nen binnen flaende Vierfchaer, wan-
neer hy inwinnen fal mogen als regc

es, vragende vonnifTe.

Of hy den eenen Regtdag mag leg-

gen uyttcn anderen, daer hy met regc

mede volflaen mag.

Hoe hy die fchuldig is te verleg-

gen , daer hy mede met regt volflaen

mag.

Soo verleyt den Bailiiuw fynen Regt-
dag van huyden veertien dagen, da-

gende daer jegens den Houwer , of
den Verweerder

,
jegens den Clager

,

ende den Clager jegervs den Houwer,
ende alle den genen die hier en binnen
van fynent wegen befaekt fyn , of be-

faekt fullen worden van fyn gefworen
Dienaer , vragende vonnifTe of hy fyn

Vierfchaer wel ende te regte gefpan-

nen ende verleyd heefc , daer hy met
regt mede volflaen mag.

Van den Schouten Vierfchaer.

Ik vrage u 't Vonnis , of den dag
alfo geleyt es , ende 't Geregte ver-

faempt es , dat ik kan regt doen van
Koninklyke Majefteyts wegen als Gra-

ve van den Lande.

Soo ban ik myn Vierfchaer van
Koninklyke Majefleyts wegen als Gra-

vc van den Lande , ende van myn
felfs wegen als Schout , vcrbiedendc

dat niemand an den Heyligen en com-
me , nog van daen en fcheyde dan by

oirlpf van my ; ik verbiede dat nic-

H 2 mand
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fchacre wel gefpanncn hebt als fcgt

c-s.

Hecr &c. Ik fegge , en komen fy

niet voort , nog niemant van harent

wc^en gemagtigt , verantwoordende als

regt es , datfe boctfchuldig fyn.

Heer &c. die kleyne twee fchellin-

gen, ende de grote twee en veertig

fchellingen.

Heer &c. die kleyne binnenveertien

dagen , ende de grote t'eynden fes we-

ken , ten waere gy langer vertoefven

wilde met gevouch.

Schout voor ende Schepen na.

Certifica-

tie, roe-

rende 't

regt van
ibende
ligten,tc-

gcns c-ens

andcrscr-

vc.

mand met fyn agtinge uyt en ga , hy
brengtfe wcderomme in als regt es

;

ik verbiede dat niemand in des andcrs
woort en fpreekt , hy compter in als

regt es ; ik verbiede dat niemand en
fprekc dan regte dingtale , lill , twill

ende alle dat den regte deerlyk es,
ende vragc u 't Vonnis , of ik myn
Vierfchaer wel gefpamien hebbe , als

regt es.

Alle de geene die gedaegt
, (be-

klacgt ) met regt ofte wedd'e befaekf
fyn ofte fullen werden , eyfch ik an
der Vierfchaer een werf, anderwcrf,
derde werf, ende vierde werf , over
regt , ende fegge , en komen fy niet

voort nog niemand van heurent we-
gen gemagtigt, verantwoordende als

regt es , datfe boctfchuldig fyn , ende
vrage u Vonniffe of I'y boctfchuldig

fyn of niet.

Of my eenige boeten verfchynen,
hoc groot of kleyn die wefen fullen.

Tot wat dagen dc boeten vergou-
den fullen welen , dat ik die fal mogen
inwinnen, als regt es.

Wie fcliuldig is gerigte te dragon.

L X X I.

Wy Schepcnen in den Ilage doen kond ende Certificeeren mits defen , dat
'

op huyden datum van defen voor ons gekomen ertde geCompareert fyn , Dhk

van Akkemade , Vroetfchap, oud omtrent Ixiiij, jaeren, Meefler Arcnt Huygefz

oud omtrent Ixx. jaeren , mede Vroetfchap , Meefler Michiel van den Berg

,

Burgemeeller , oud omtrent mede Ixx. jaeren , Syimn van der Does oud omtrent

Ixij. jaeren, Leenmanncn van ConuiklykeJMajefteyt, Michiel fVilkmfz ouA om-

trent Ixx. jaeren, mede Vroetfchap , Joofl Jacobfz, mede Vroetfchap oud liiij.

jaeren , CJacs van Dam , mede Burgemeeller oud omtrent Ij. jaeren
, Jan van

Meekeren Taeiman oud omtrent !x. jaeren , JVillcm van Neck oud omtrent xl.

iaeren, mede Vroetfchap, ende Adriacn Bcmiink oud omtrent liiij. jaeren, Se-

cretaris binnen den Hage , als rechtelyken gcdaigt en beleyt fynde by maniere

van turbe , omme der waerheit getuigenilTc te geven , ten verfoeke van Jan

Michielfz Bode van den Hove van Holland , beroerende 't fervituyt ende 't

regt van llacnde ligten; ende certificeren fy getuygen by den cede, die fyelcx

rcfpeftive daer toe gedaen hcbben , als regt es , hoe dat een oude Couilume

alhier in den Hage es , dat een ygelyk in fyn eygen muur, ende fonderling

daer hy ancker - drop buyten heeft , mag ftellen llaendc ligten , refpondercndc

tegens eens anders werfve , ende daerin ftcllen yfers, om daer niet door te

mon-en klimmcn , ende dat de fclfde , die de ftaendc ligten flelt , of doet ftel-

len ,
geen vynllcrs nog raemen on mogen hcbben, die buyten o\'er eens anders

wen'e opgaen mogen, maer mag die lloppen met flaende glafen of met ra- P^S

men 92,
*

* Dewyl dczc Ccrtificatic (zvnde dcLXXII. ingctal) rccts hicrvoorcn No.

XV. woordclyk gcdrukt werd gcvondcn, vcrlcliillcndc allcon in de maand en on-

dcrcckcninge, hcbben wy micsdicn onnodig gc;igt, dc/.clvc alhicr wcder op te ge-

ven. Ecn'gclykliiidcnUc vind men nog under Num. I/lIl. «p 't cyndc pa^. 44,



s'GRAVENHAGE.
'3

men, die van hinnen open gaen, ende indien partve dat nice e^\viJgehen"e^^
of niec en wil belien wefen , fo mag liy daer een fcherm voor doen fetten op
't fyne. En v/ant nien &c. Aftiim den xj. dag July anno is6\i.

L X X I I I.

Wy Schoiit ende Schepenen van den Hage doen kond ende ccrtificeren ee-
nen ygelyk voor de geregte waerheit , ten verfoeke van Aernt Janfz Smit tot
Naeltwyk , hoe dat die ufantie ende Coullume van den Hage fiikx es , en fo
lange geweeft es , dat geen memorie van menfchen ter contrarie gedenkt , dat
fo wanneer ymand fyn huis en erve flaende in den Hage verkoopt , dat de fel-

ve coo^ blyft in fyn effect en volkomen waerde , fonder datter by ymand eeni-
ge naeftinge valt , ten waere 't felve hiiys ende erve verkoft w^orde by Decre-
te van den Hage , fo mag men de coop' van 't felve huys en erve alfoo ver-
koft , naeflen binnen den (s) tyt by den Gerechte van den Hage daer toe
geordonneert , en dat by de Crediteurs ofte aftie hebbende aen 't felve buys
ende erve , ende by niemand anders , fonder datter eenige andere naelliiige

van huifen en erven in den Hage valt. Ende w^ant men van alien ftken fchul-

dig es der waerheit gecuigenis te geven , als men des verfogt word , fo hebben
. wy des verfogt fynde 't gemeen Segel van den Hage hier onder op gedrukt

,

'q^* op ten xix. dag in Aprille anno xvc. ende feven en veertig.

L X X I V.

Rocrcn-
de wat
koopvan
huyfcn
en erven

,

die in den
Hap;e

nacllbaar

fyn.

Wy Frank van Mojalen Schout van den Hage oud omtrent . . . jaeren
,
^a-

cob van Dorp oud omtrent xlviij. jaeren , Adriaen van den Felde oud omtrent liij.

jaeren, Mr. Jan van Owwen oud omtrent Ixvij. jaeren, Pieter de Fries oud om-
trent Iviij. jaeren , Cornells MeJJing oud omtrent lij. jaeren , ende Alriacn van

der Lint oud omtrent xxxvj. jaeren, Schepenen in der tyt , Alriaen Benuinck

Secretaris oud omtrent Iv. jaeren , Cornelis Pieterfz van der Heyden Bode ai-

daer, oud omtrent xlviij. jaeren, Gerrit de Paep oud omtrent xl. jaeren, Jan
van Ryel oud omtrent i. jaeren, ende Jan van Meekeren oud omtrent Ixiiij.

jaeren , alle Taeliuyden mede aldaer , regtelyken gedaigt fynde , omme der

waerheit getuigenifle te geven op fekere Couftumen hierna volgende , ten ver-

foeke van Jeroen Willemfz , Waerd in den gulden Valk , ende certificeerden

de voornoemde Depofanten by den cede die fy elcx in 't lluck van hunne offi-

tien gedaen hebben ; eerft gevraegt fynde , of de Couflume der Vierfchaer

van den Hage niet fulcx es , dat niemand en mag excipieren ofte moeten con-

cluderen ten tween fynen ; tuychden fy Depofanten al te famen
, ja , ende dat-

tet felfde ook over feer lange jaeren gekeurt ende geflatueert is , en nog dage-

lyks fulcx onderhouden word, hem luiden refererende totte keure daei- van

fynde, deur welke defe onfe Certificatie getransfixeert es; tuygen voorts fy

Depofanten al te famen , eeft daerop ge\'raegt fynde by Dirk Pacii ende Grego-

rim van Mmjfele , Schepenen , dat waerachtig es, dat op den xxij. dag Otio-

bris anno xvc. Ixviij. leftleden voor henluiden dingplegtig geweell: fyn de

voorfz Requirant EylTchcr , Eeuwoud Jorifz Waert , als man ende \'oogt van

lyiary Jans dogter fyn huysvrouwe, Waerdinne in de Herberge van de Kogge
alhier Verwecrder , ende dat in materie van inlegginge , volgende 't regt en

die Couflume van den Hage, verklaerden ook alle fy getuigen een regt ende

Couflume defer Vierfchaer te fyn , byfonder op 't fluck van inlegginge , dat

partyen ten dage dienende als de Verweerder by den EylTchcr voor den dag

dient , den eyfch by gefchrift gefonden ende voorts van als gereet es , ende

fyn

(j) In iTiarginc van een ander affchrifc dezer Certificatie (lond hct volgende:

„ De tyd van'naeftinge breeticr in deze gevoert, is zes wceken; zic in 'c Coltuim-

5, bock van den flage'/o/- 75- '•• alwaer de pvincipaelc, breeder luydende, onder-

tckent is by den Secretaris M. Benn'mck. Enverders;

„ acn den Liufle van den zelven jaere xlvij.

dc minute dczer hanpt

Roercn-
de'clhik
van inleg-

ginge,

voor dc
Vier-

fchaer

van den
Hage.
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fyn getuygen beleyt heeft, dat de Vcrweerder ten felven dage ook gehoudcH
es gercet te fyn , en dat hy Vcrweerder als dan te laet op es , copie van des

E^flers certificatien ofte recolementenvan getuigeniflen te begeren, ten ware
hem 't felfde williglycken by den eyfler geconfenteert werd, op peyne te be-

talcn de koften op dien dage by den Gerechte ende parcyen gedaen ; tuygen
voorts de voorfz Schout ende Schepenen daer op gevraegt fynde , dat de voorfz

Ileqiiirant Eyfler , ende de voorfz Eeuwoud , nomine uxoris Verweerder , ten pag,

felven dage comparerendc , ende by den Eyfler cyfch gedaen fynde , ende con- 94

clufie genomen hebbende , dat Louris Croock Taelman van den Verweerder

,

foo hy procedeert , eerfl; excipieerde fchriftelyken , ende de felve overleggen-

de vei-fogt , dat hem ecrfl; daerop regt gedaen foude worden , allecr hy foude
antwoorden; dat daer jegens van wegen den Eyfler wordendc gerepliceert

,

fuftinecrde mondeling tot reje6lie van d'exceptie , ende dat de Verweerder
fchukiig foude wefen tc antwoorden ten principalen , volgende 't regt ende
Coufl;ume der Vierfchaerc , daer op partyen geworden doen vertrekken uyt-

ter Camer , en wederom inkomende , dat de voorfz Loiirys by den Schout
werde gelafl: , dat hy onvermindert fyn overgeleyde exceptie foude antwoor-

den ten principalen , volgende de Coufl:ume van den Vierfchaere; fulcx datde
felve Louris feyde voor de antwoorde , onvermindert fyn exceptie , dat de
Reqnirant fynen Schepenen-Soen niet ingebrogt en hadde als recht es , daer

partyen lange dingtalen opmaekten, fo dat den Bode Cornelis Pieterfz, alshy
Bode alhier mede verklaert , gelafl: werde fyn Regifl:er te openen ende Sche-
penen te vertonen als gedaen werde , ende de felve Verweerder bevoelende
daer in niet gefundeert te fyn , feyde voorts ten principalen ( fo Schepenen an-

ders geen regt doen en wilden ) dat ten tyde als de woorden in queftie gefpro-

ken waren ('t welk hy nogtans van wegen fyn Meefl:er ganflelyk ontkende^
de Verweerders Huisvrouwe daer niet ontrent en was , maer fat met haer ga-

ften aen tafel , feggende voorts , dat of alfo gefchiet hadde geweefl; (als neen)
fyn Meeflrefle daer toe deur gramfchap verwekt hadde geweefl: by den Eyfler ,

ende 't felve uit furie gefeyt hadde , overmits den Eyfler haer eerfl; geflagen

hadde , concludeerde tot niet ontfankelyk , ende dat den Eyfl^er fynen eyfch

ende conclufie ontfeyt, ende gecondemneert foude worden in dekofl:en; tuych-

den ^•oorts Gerrit de Paep ende Jan van Mekeren Taelluiden , dat hem luiden

wel voorfl:aet ende indagtig es, dat de dingtale in der manieren als voorfz es,

fulcx gedaen es , fonder nochtans pertinentelyken de felfde onthouden te heb-

ben , mer verklaerden wel te weten , dat de voorfz Verweerder in den naem
van fynder Meeftreflfe , behalven fyne exceptie ten principalen , heeft geant-

woort , ende datter lange dingtalen opviel , om ten tween finen ( volgende de
voorfz Coullume van der Vierfchaer) t'antwoorden ; tuychde voorts de voor-

iioemde Jan van Ryel daerop gevraegt fynde , dat Louris Taelman overleggen-

de d'exceptie van Eeuwout Joryfz Huisvrouwe , den Secretaris hem Louris de
felve exceptie eerfl; dede teykcnen , ende hem Louris by den Schout gevraegt

fynde , wat hy ten principalen wilde antwoorden , feyde dat hy ontkende , dat

fyn Meefters Huisvrouwe eenige injurieufe woorden jegen ofte van den Eyf-ngg,

fer gefproken hadde , alfo fy ten felven tyden , alfl; gebeurt foude fyn , binnen 95.

haer huife was , ende of fy eenige injurieufe woorden mogte gefproken hebben

( als neen ) dat fy daer toe by den llequirant verwekt was , deur dien fy van
hem geflagen werde , begerende ten principalen niet verder te antwoorden , of

wilde eerfl; de Certificatien van den Requirant ofte Eyfler gerecolleert heb-

ben. Ende want men van alien faken fchuldig es der wacrheit getuigenifle te

geven , des verfogt fynde , foo hebben wy Schepenen voorfz 't gemeen Segel

ten faeke van den Hage hier onder aen gedaen hangen, op ten iiij. dag Ja-

nuary anno 1569. na gemeen fchryven. Ondergeteykcnt
,
J.DeDorp, A.Huy-

genfz, y. De Ouwen, P. de Fries, Cornelis Mejpng , /}. van der Lind,y.De Pac[\

D. Paea Janfz , G. Mocrfek.
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Wy Giiillaiime k Grand Bailliuw oud omtrent xllj. jaeren, Jacob -van Dnrp oiid

mntrent xlix. jaeren, Adriacn van den Felde oud omtrent liij. jaeren
, Jan van

Oimen oud omtrent Ixvij. jaeven, Pkter de Fries oud omtrent Ivij. jaeren, Cor-

nells MeJ]]ng oud omtrent lij. jaeren, Adriaen van der Lind oud omtrent xxxvj.

jaeren, Schepenen, Cornells Pleterfz oud omtrent xlvilj. jaeren Bode, Adriaen

Benninck oud omtrent liiij. jaeren Secretaris, Louris Croock Taelman oud om-
trent Ixij. jaeren, ende Jop Heynricfz oud omtrent Ix. jaeren. Bode van de
Burgemeefters van den Hage , alle regtelyken gedaigt fynde , ten verfoeke
\'an Eeuwout Jorifz Waerd in de Coggc alhicr in den Hage , omme der waer-
heit getuigcniiTe te geven , op een feekere Coufbume hierna verklaert ; eerfl

gevraegt fynde, of alhicr in den Ilage niet een Couftume en es, dat eenper-
foon doende neeringe alhier in den Hage , mag om fchulde

,
gemaekt binnen

's jaers , doen panden , makende regr , leggen negen groot uy t ende pach-
ten, ende doen de felve fchulde executeren by den Bode van den Hage, mits
fterkende fyn boek , indien hy boek houd ofte gefchrift by den eede , des ver-

fogt fynde ; feggen ende tuigen gelykelyken fy Depofanten by den eede , die

fy elcx refpe£li\'e in 't fluck van heuren dienfl gedaen hadden , dat hem luiden

kennelyk es , dat de Couftume van den Hage fulcx es , ende altoos ook heb-

ben weten uferen , van fo langen tyt hem luiden gedenken kan , ende nooit

ter contrarie en hebben weten wyfen , dat men om fchulden gemaekt binnen
's jaers mag doen panden , negen groot uitleggen ende pachten , ende doen
de felve fchulde executeren by den Bode van den Hage , mits fterkende fyn

fchrift ofte boek ( indien hy eenige hout ) by eede des verfogt fynde. Ende
want men van alien faken fchuldig es , der waerheit getuigenille te geven

,

des verfogt fynde , foo hebben wy 't gemeen Segel ten faeken -van den Ha-
ge hier onder op gedaen dridcken , op ten xix. dag Novembris anno xvc. acht

en feftig.

L X X V I.

Wy Burgemeefters ende Schepenen in den Hage doen kond en certificee-

ren mits defen , dat op huyden datum van defen voor ons gekomen ende ge-

compareert fyn, Dirck van Alckemadc Burgeineefler oud omtrent Ixviij. jaeren,

Claes van Dam oud omtrent lij.. jaeren, Jacob M'^illemfz van Dorp oud omtrent
xlix. jaeren, Meefter Aernt Huygcfz oud omtrent Ixxj. jaeren, ende Jan van

Mekeren oud omtrent Ixiiij. jaeren, regtelyken gedaigt fynde, omme der waer-

heit getuigcnifle te geven , ten verfoeke van Pieter van Buyten , als man en
voogt van fyn huisvrouwe , ende certificeerden de voornoemde Depofanten

by den eede daer toe gedaen , eerfl hem luiden daer op gevraegt fynde , dat

waerachtig ende alhier in den Hage een ufantie es , foo wanneer twee pertien

voor regt komende, ende als de Schout fit in gebannen Vierfchaere , ende
den Eyfler eyfcht den Verweerder feekere fomme van penningen , ftellende 'c

feh'e aen den eedt van den Verweerder , en den Verweerder refuferende den
eedt te doen , of niet begerende te fweren , mer ftellende 't felve aen den eedt

van den Eyffer , wykt daer mede van fyn regt , 't welk voor de Vierfchaere

van den Hage genoemt word een Cusbudt , mer den EyfTer accepterende den
eedt , hy doetfe ofte verdraegtfe hem , dat als dan 't beken word geteykend
met den eedt , ende werd verftaen , dat den Verweerder daer mede confen-

teert in den eyfch en conclufie van den Eyffer , en dat 't felve fulcx dagelyks

alhier word geobferveert. Ende want men van alien faken fchuldig es , der

waerheit getuigeniffe te geven , des verfogt fynde , fo hebben wy 't gemeen
Scgel ten faken van den Hage hier onder op gedaen drukken , op ten xxvij.

dag January anno xvc. ende 't fevcntig na 't gemeen fchryven , ende was ou-

dertcykent, A. Benninck.
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C O S T U M E N V A X

L X X V I I.

Wy Burgemcelleren ende Schepcnen in den Mage doen kond ende certifi-

ceren mics defcn, dat op huyden datum \an defen voor ons gekomen en ge-
compareert fyn, Mcefter Arent Hiiygefz oud omtrentlxxj.jaeren, Louris Crook
'I'aelman oud omtrent Ixiij.jaeren, Cornelis van der Heyde Bode oud omtrent
xlix. jacren , en Adnacn Benninck Secretaris \'an den Hage , oud omtrent l\'j.

jaeren, alle rechtelyken gedaigc fynde , ten verfoeke van Styn van Stapele,
om getuigenilTe der waerheit te geven , en certificeeren fy Depofanten by den
cede die fy elcx refpeftive daer toe deden , dat henluiden kennelyk es , en al- r

toos hcbben gefien en weten couftumeren tot huiden date defen dage toe , dat
foo wie aen iemand ten achteren es van rcnten ofte cullinge van coop van
land ofte huifen , dat fy dc weete van dagen ofte pandcn doen doene aen den.

geenen , die 't land ofte huife gebruikt of bewoont , ofte ten minflen ter nae-
fter doerre ofte lants gelegen , ende dat fy daer mede voor regt op te affirma-

tie van den gefworen Bode van den Ilage mogen volflaen, en dat daeropregc
word gedaen. Ende want men &c. Atlum .den xj. dag February anno xvc.

en 't fe\^entig na gemeen fchryven
,
gcteekcnt

, J. van Ouwen , Cornelis MeJJing.
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L X X V I I I.

Ten verfoeke van de jegenwoordige Schepenen , Sc •

cretaris en Bode van den Hage, te vragen de navol-

gende Getuigen, vvat wetenlchap of kennifle fy elcx
hebben van 't gunt hierna volcht.

(
f
) Of niet waerachtig ende een feer oude Couflume es , dat geen memo-

rie van menfchen ter contrarie en gedenkt , dat Secretaris ende Bode van den
Hage altoos genoten hebben , en nog dagelyks genieten van de partyen 't naer-

volgende recht en falaris , te weten , de Bode van iemand alhier in den Hage
te dagen om fchulden ofte civile faken , van elke perfoon een halve {luiver,en

van te panden een oortgen , en van den genen wonende buiten den Hage toe

Schcveninge , op 't land , te weten over de R'efterbeek of tot Loosdumen buiten de
Noortmolen , ende Ooflwaerts buiten den Dmneweg ter fyde 't Voorhout , en

buiten de Poten, dubbelt regt, ende in crimincle faken dubbeld regt , den Se-

cretaris in 't verlyden van brieven van Boelfcheydinge ofte van Certificatien

in civile faken , van elke Comparant eene llyiver , ende in Criminele faken dub-

beld regt.

L X X I X.

Wy Burgcmeeflers ende Schepenen in den I lage oirconden , dat voor ons geko-
men en gecompareert fyn , Dirk Jacobfz oud omtrent xliij. jaeren , Leendert Croyel

oud omtrent xlv. jaeren, Eghel Pieterfz oud omtrent xlv. jaeren, Cornelis van Ak-
ken oud omtrent Ixiij.jaeren , en Jan Eeuwoutfz oud omtrent xxxiij. jaeren, alle Bur-

gers in den I lage Coopluiden van Viffche , rcgtelyken gedaigt fynde ten verfoeke

&c. certificeeren vi^aeragtig te wcfen , dat die korven daer fy die gedroogde fchollen

en dicrgelyke gedroochde Vifch in packen, die fy buiten den Landc van Holland ter

vente fenden, niet groter nog kleynder fyn, dan fy vs^arcn o\'er de iij. vj. viij.

X. xij. xvj. XX. XXV. jaeren, welke korven alsdoen ende als nog dagelyks ge-

maekt worden , fonder getal en fonder gevi^igte. Ende want men van alien

faken fchuldig es, der waerheyt getuygeniffe te geven, des vcrfogt fynde, fo

hebben wy 't gemeen Segel ten faken \an den Hage hieronder op gedaen druk-

ken,

("/) Men vict niet wacr toe dczc vracgcn hicr gcplaetft zyn, dewyl daarop gee-

nc beancwourdinge der geuiigcn volgt.
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ken, opdenxiij. Aprillis xvc. ende kxj. naer gcmcen fchryven , ondergetey-

ff_ kend, P. de Fries, en Adriam tVilkJufz Cryep, Schepenen van den Hage, my
prcfent, J. Beiminck.

L X X X.

Wy Burgcmeefters en Schepenen in den Hage oirconden en certificercn

mits defen , dat op huiden datum van defen voor ons gekomcn en gecompa-
rcert fyn , /Idriacn -jan der Lint , Schout, oud omtrent xliij. jaeren, Dirk van
Alckemade oud omtrent Ixix. jaeren , en Claes van Dam oud omtrent Ivj.

jaeren, Burgemeeflers , Adriaen van den Felde oud mede omtrent Ivj. jaeren,
D'lrck Paeim oud omtrent xxxv. jaeren , Adriacn van Cryep oud omtrent liij. jae-

ren ,
!^o/eph van Hove oud omtrent xliij. jaeren , Cornclis van Ryn oud omtrent

xliiij. jaeren, Barent Janfe oud omtrent xxxviij. jaeren, Schepenen, Adriacn
Bennink Secretaris oud omtrent Ivij. jaeren, Cornelis Pieterfz van der Heyde,
Bode van den Hage oud Ij. jaeren, ende Jorys Gerytfz oud omtrent Ixiij. jae-

ren , alle rechtelyken gedaigt fynde , omme der waerheit getuigeniffe te ge-
ven , by maniere van turbe op te na\-o!gende Artykelen van Couftume , ten
verfoeke van Da\'id Pieterfz van der Meer tot Monfter , ende certificeerden

de voornoemde Depofanten by den eede die fy elcx daer toe deden , ende eerfl

gevraegt fynde , of iemand flervende in Aefdoms-regt , fonder wettige kind

ofte kinderen achter te laten ,. hebbende goeden leggen , roerende ende onroe-
rende in Schependoms recht , ende ook in Aefdoms recht , of de felfde goe-
den leggende in Schependom niet en behoren te erven en gedeelt te worden na 't

felve Schependoms recht , alwaert dat de perfoon flerve in Aefdoms-recht , en-

de ter contrarie of iemand flervende in Schependom , en hebbende goeden
leggen , fulcx voorfz es , in Aefdoms-regt , of de felfde goeden leggende in

Aefdoms-recht van gelyken niet en behoren te erven , ende gedeelt te worden
na Aefdoms-recht ; feggen gelykelyken jae ; Item noch gevraegt fynde , of
geechte man ende wyf geen goeden altoos in huwelyk gebrogt hebbende , ende

d'een of d'andere flervende in Schependoms-recht , fonder blykende geboorte

achter te laten , of heur luiden goeden dan niet en gaen d'een helft aen d'erf-

genamen van 's mans , ende d'andere helft aen des wyfs zyde ; feggen van ge-

lyken jae. Item nog gevraegt fynde , of iemand achtcrliet voor erfgenamen

Broeder ofte Sufter , ofte Broeders ofte Suflers kinderen
,
gekomen wefende

van twee fonderlinge bedden , of na Schependoms recht d'erfgenamen van den
vollen bedde niet en fouden fuccederen , erven , ende beflerven , eerfl in de

helft van den heelen boel , ende noch in de helft van d'andere helft van den
felven heelen bnel

,
portie porties gelyke met de andere kinderen van 't halve

bedde; feggen van gelyken mede ja , ende de Couflume fulcx hier voren als

r^r-die vrage fyn, foo wel in Schependom als Aefdoms-recht geufeert ende gcob-

yy-ferveert werd, ende nooit contrarie hebben weten wyfen; tuygen voorts, dat

fy houden voor roerende goeden , lolTe en lyfrenten , obligation , en allien

,

infchulden , crediten
,
geld , filver

,
goud

,
gemunt ende ongemunt , klcderen

,

kleynodien , huisraet , tin , koper , ende yferwerk , bedden , linden , wollen

,

tilbaer have ,
paerden , koeyen , en alle ander levcndig goed , de welke vol-

gen den erfgenamen refpeftive , te weten , elcx in fyn Ambagts recht van

Schependom ofte Aefdoni , ten waere te voren by Huwelykfe voorwaerden

,

Contraften , ofte Teflamenten , anders gedifponeert , ofte dat ecnige van de

voorfz goeden fubjeft reflitutie gemaekt waren. Ende want men van alien fa-

ken fchuldig es der waerheit getuigenilfe te geven, des verfiogt fynde, foo

hebben wy 't gemeen Segel ten faken hier onder aen gedaen hangen , op ten

xviij. dag Aprillis anno xvc. Ixxij. my prefent, getcykent, Adriacn JVilkmfz

Criep , A. Huygenfz , Schepenen van den Hage.
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L X X X I.

Wy Schepenen in den Hage doen kond alien luiden geeflelyke of waerlyke

,

I bin-
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certificerendc met kennifle der waerheit , dat ecn gemeen ufantie es alhier

binnen den Hage van ouden tyden akyt onderhouden , en die als nog onder-
houdcn word, dat een man fyn wyfs goeden verkopen, verletten, belaften,

weggeven, en alicneren mag, gelyk fyn eigen felfs goeden , fonder weder-
fcggen van de felve fyn Iluisvrouw of iemand anders, ten ware fake , dat de
felve man van fulken regiment ware , dat hem 't felve by eenige Jugen ofte

Rechters geinterdiceert ware, welke voorfz Couflume wy houden in der waer-
lieit, dat overal in den Lande van Holland geobferveert ende onderhouden
word. Des t'oirconde hebben wy Schepenen voornoemt , alfo men fchuldig

es
,
getuigenis der waerheit te geven , onfen gemeen Segel van den Hage hier

onder aen gehangen, op ten xij. dag in Februario anno xvc. en negentien.

L X X X I I.

Wy Burgemeeflers en Schepenen in den Hage oirconden , dat voor ons ge-
komen en gecompareert fyn

, Jan Janfz Druyt oud omtrent Ixxvj. jaeren , en
Jan Mattyfle oud omtrent Ixiiij. jaeren, rechtelyken gedaicht fynde , omme
der waerheit &c. , ten verfoeke van Adriaen Florifle van Catwyk , ende ccrti-

ficeerden die voornoemde Depofanten by den geflaefden cede die fy elcx daer

toe deden , daerop ge\'raegt fynde , dat fy lange tyt van Schcveninge gefliert

,

ende 't zee gevaren hebben , te weten, Jan Janfz over'de xl. jaeren, ende

Jan Mattyfle omtrent xxij. of xxiij. jaeren, en dat fy wel weten, datdepag,
maniere ende ufantie op Schevenbige altoos geweefh es, en nog es, van 't aen- loc.

nemen van den Vennoits aldaer , dat fy hem verbinden , en daer op befl:eden

,

wat fy in zee verheffen of breken , van want , netten , feylen , ofte anders

,

en fyluiden wedcrom levendig aen land kommen , 't felve verhefFen en 't fa-

men vergelden. i

L X X X I I I.

Hoe men
incas van
arreft

,

bchoort
te procc-
dcrcn.

Wy Burgemeeflcren en Schepenen in den Hage doen kond ende certificeerert

mits defen , dat op huyden datum van defen voor ons gekomen ende gecompareert
fyn, Joojl Jacobfz Burgemeefl:er, oud omtrent Ixxij . jaeren, Jacob Wilkmfz van Dorp ,

Weesmeeller \'an den Hage oud omtrent h'ij. jaeren , Ficter JVillemfz de Fries

Vroetfchap ^'an den Hage oud omtrent lx-\'j. jaeren, Symo?i van der Does mede
Vroecfchap oud omtrent Ixxj. jaeren , Adriaen Koenenfz eertyts Schepen oud
omtrent Ixiij. jaeren, Alriacji Bcnnink oude Secretaris oud omtrent mede Ixiij.

jaeren , Math-ys Bennhik jegenwoordige Secretaris oud omtrent xxix. jaeren

,

Gerrit de Pacp Taelman, oud omtrent xlix. jaeren, Jan van Mekeren mede
Taelman oud omtrent Ixvij. jaeren, Job Heynrickfz loopende Bode oud om-
trent Ixiiij. jaeren, en Adriaen Hontkop oud omtrent Iv. jaeren, rechtelyken

gedaigt fynde by maniere van turbe, omme getuigenifle der waerheit te

geven , ten verfoeke van Pieter Sanguyn , ende certificeerden de voor-

noemde Depofanten by den cede in 't fluck van heurluiden offitie gedaen

,

bchalven Adriaen Bennink , ende Adriaen Aertfz by den gefbaefden eede
die fyluyden elcx daer toe deden , dat waerachtig es , dat de Couftume van
den Hage es , en aky ts geobfer\'eert is geweeft , dat fo wie eenige befettinge

doet op eenige goeden foo geld ofte anders , de felve gehouden fyn te proce-

deren op te goeden ofte penningen den eerfl;en regtdag naer de befettinge

,

en fo voorts van regtdag tot regtdag , tot den vierden rechtdag toe , fonder

eenige rechtdagen over te laten gaen , ende voor den eerften rechtdag naer 't

bekcn ofte verwin te doen panden an den Befetter , ofte an den perfoon die de
gocderen ofte penningen toebehoren , ende naer de pandinge den eerften recht-

dag overgeftrceken fynde, den rechtdag daeraen volgende negen groten uyt

te leggen , ende foo ver de eenen rechtdag overftrykt fonder te klagcn , ofte

dat c!e pandinge nict gedaen en werd , terftont naer de vierdc klagte voor den
eerften rechtdag daeran volgende, dat alsdan de befettinge van geenderwaer-
den en es , ende dat ook \'an gelykcn de negen grooten nice uytgeleyt en wor-

den
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den op den tweden rechtdag naer de pandinge, alsdan made vangeender waer-
den gehouden en werd , ende alsdan de befcttinge of es. Ende want men van
alle faken fchuldig es der waerlieit getiiigenifie te geven , des verfogt fynde
foo hebben wy 't gemeen Segel ten Men van den Hage hier onder op gedaen
drukkcn, op ten xvnj. dag Oftobris anno xvc. 't feventig ende feven, en was
onderteykent, M. BeminL

L X X X I V.

(m) Wy Cornells van Aeckcn cud omtrent Ix. jaeren, milem van Cryep owd Boel-
onurent Ixiiij. jaeren, .Sy/Hwz van der Does oud omtrent xlvj. jaeren, Jacob Fer- Tcheydin-

my oud omtrent xxxiiii. jaeren, en Picter van Zuiitehmde oud omtrent xxix. jae- 8^-

jegenwoordig Schepcnen van den Hage, en als de meefle deel vandienren

by abfentie van de andere twee onfe Medebroeders , in rechte reprefenterende
't Collegie van de Schepen-bank van den Hage, ende Mathys Bennhik Secreta-
ris van den Hage oud omtrent xxxviij. jaeren , Otte van Maifen Secretaris or-
dinaris van den Hove van Holland oud omtrent xl. jaeren, JooJiJacob/zGoud-
fmit oud omtrent xl. jaeren, beyde jegenwoordig Weesmeefters met de voorfz
fFillem van Crycp , ook Weesmeefler , reprefenterende 't voile Collegie van den
Weeskamere van den Hage, ende Daniel Janfz Secretaris van de felve Wees-
kamere in den Hage oud omtrent 1. jaeren , Meeller Michkl Claefz oud omtrent
]vj. jaeren , ende Cornelis Symonfz oud omtrent xlvij. jaeren , beyde eertyts
Schepenen ende Weesmeefteren , ende nu jegenwoordige Vroetfchappen

,

Dirk Joojhn ook Vroetfchappe oud omtrent xxxvj. jaeren, Louris Croockoud
omtrent xlvij. jaeren ende Jan Wolfoud omtrent ook xlvij. jaeren, beyde Voor-

I fpraken ofce Procureurs voor de Vierfchaere van den Hage , alle rechtelyken
gedaigt fynde , ten verfoeke van Boudewyn PFillemfz Schepen van den Hage

,

cm iegelyk in fyn qualiteit fulcx als boven by forme van turbe der waerheit
getuig te geven op te navolgende Ai-t: te weten , dat notoire Couflume ende
ufantie es alhier in den Hage ende Haeg-Ambagt, ende daeromtrent, dat
fcheydende den boul van man en wyf , alle eygen goeden in den boel wefen-
de gemeen fyn , die men niet en bevind voor 't Huwelyk in wettige Huwe-
lykfe voorwaerden befchreven ende gefpecificeert , ende voor date van 't hu-
welyk uytte gemeenfchap bedongen en gereferveert te fyn , fo wel die goeden
die iemand van beyden aen 't huwelyk brengt , als de geene die ftaende Hu-
welyk verkregen waren met coopmanfchap , met offitie , met arbeydt , met in-

duftrie of clouckheit , en befterften , hoe dattet fy , dat mede daer ter plaetfe

voor een Couftume es , dat Man of Wyf die met fyn kinderen van den over-
Jeden in gemenen boul fit , ende de felve kinderen geen bevv'yfinge of fchif-

tinge , nog fcheydinge en doen , achtervolgende die Couftume , al ift faeke dat

fulk een Man of Wyf eenig gewin of vermeerderinge van goeden aenkompt,
't fy met coopmanfchap , met gewin van fynen arbeyt, induftrie, of anders,

lioe dat het ly , dat felve mede in gemeenfchap komt tuflchen die kinderen

van den overleden , en fulken Man of Wyf ter tyt en wylen toe , hy of fy

pag- deugdelyke bew7finge gedaen , en volkomentlyk gcfcheyden en gedeelt fyn

,

^°~- alsdan dat fulk gewin of vermeerderinge mede in bewyfinge komt , ende ge-

deelt word half en half in alien fchyn , of die felve vermeerderinge gefchiet

ware ftaende huwelyke ; verklaren ende certificeren by den cede die wy luy-

den elcx in 't acceptcren van onfe ftaete ende offitie gedaen hebben , dat wy
Juiden die voorfz Art: wel ende rypelyk overgelefen , ende t' famen daerop
gecommuniceert en gelet hebben , en dat die Couftume in den Hage ende
Haeg-Ambacht fulcx es , ende nog dagelyks geufeert ende geobferveert word

,

fon-

Goede-
ren by
man en
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welyk
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(";/) Dc7c Certificatic komt nopcnde dc Cofluime, daarin vermclt , woordclyk
over een met de gcene, die rcets hicrvoorcn Num. XX 1 1 1. by ons is opgcgcvcii

;

dog dcwylze van den andercn in 't lioofd en op 't eindc in cenige omftandigiieJen
vcrfchillen, hebben wyzc bcidc haarc plaatze laaten behoudeo.

"
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Nopcndc
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fonder dat \v7luiden ooyt ter contrarie hebbcn weten uferen. Ende want men
&.C. foo hebbcn wy &c. op ten vij. Aprillis anno xvc. vicr en vyltig.

L X X X V.

Wy Burgemeefleren ende Schepenen in 's Gravenhage oirconden en ccrti-

liceren eenen ygelyk , dat voor ons gekomen ende gecompareert fyn , Admen
Screvelfz oud omtrent Ixiij. jaeren, Jacob Cornelifz oud omtrcnt Ivij. jaeren,

Burgemeefleren, Heyman Gillifz, oud-Burgemeciter oud omtrent Ixviij. jaeren,

Anthonis van Cats, oud-Burgemeefter, ende jegenwoordig Schepen oud omtrent

!. jaeren, Hendrik JmiJz Nobel certyts Schepen oud omtrent Ixxiiij. jaeren. A-

dr'iaen Huygen den ouden oud omtrent hj. jaeren, Jacob ^fflZ/^ot oud omtrent

h'ij. jaeren, jegenwoordig Schepenen, Adriacn Bennink Secretaris oud omtrent

Ivij. jaeren, Damvias Goudt oud-hurgemccHer oud omtrent Ivij. jaeren, Jan

Jaiifz Cocq Laekenkoper, eertyts Schepen ende jegenwoordig Weesmecller

oud omtrent xxxviij. jaeren, Geiirandt Geiirynfz oud-Burgemeefter , ende jegen-

woordig Weesmeefler, oud omtrent Iviij. jaeren, en Hendrik Rokufz Smout

Procureur defer Vierfchaere, oud omtrent Ivij. jaeren, regtelyken gedaigt

fynde , omme der waerheit getuigenifle te geven , by maniere van turhe , ten

verfoeke van Clacs Cornelisz Schepen , ende onfen mede-Broeder in wetten alhier ,

beroerende feekere poinften van Couftume op het ftuck van waerborge , van

verkofte huyfen , erven , landen , ende onroerende goederen , de Jurifdiftie

van 's Gravenhage fubje£t fynde geobferveert , ende eerft ons voorgelefen fyn-

de , ende wy geexamineert hebbende feekere voorgaende Depofitien ( u ) en-

de Verklaringe van Wethouders ende andere Pra6lifyns alhier op ten xix. dag

Decembris anno xvc. Ixij. gedaen, verklaren eendragtelyken het inhouden der

felver waerachtig te wefen , ende fulcx voor een generale Couftume ende ufan-

tie alhier geobferveert te werden; dan vorder gevraegt f\nde, of de verkoper

ofte verkopers mogen volftaen, mits by hem ofte henluiden tot fecurite van

den coper ofte copers , ftellende waerborge onder verband van hunne perfonen

,

ende generalyken haere goederen , dan of de verkoper gehouden es boven dien

te ftellen fufficante fpeciael hypoteecke fubjeft de Jurifditlie der Vierfchaere

certificeren ende verklaren fy getuigen gelykelyken , ende uyt eenen monde

,

de Couftume' ende gemeene ufantie te wefen , dat de verkoper boven waerbor-

ge ende verbintenille van perfoon ende generale hypoteeke
,
gehouden is fpe-

ciale hypoteecke te ftellen fubjeft de Jurifdiftie van 's Gravenhage ; verklaren-

de voor redenen van wetenfchap 't felve fulcx altyt gefien onda-houden ende

uferen te hebben , foo lange fyluiden in dienfte van 's Gravenhage geweeft fyn

,

ende boven dien ende tot meerder corroboratie van de felve Couftume fulcx

verftaen te hebben uit monde van oude perfonen de voorfz Couftume bekent

geweeft fynde , ende dat fy Depofanten dien volgende diverfe vonniflen heb-

ben weten wyfen by den Geregte voorfz , ende als nog dagelyks doen. Ende want

men van alle faken fchuldig es der waerheit getuigeniffe te geven , des verfogt

fynde , foo hebben wy 't gemeen Segel ten fake van 's Gravenhage voor-

noemt hier onder op gedaen drukken, op ten xvj. dag Septembris anno xvjc.

cndc twee.

pag/

103.

L X X X V I.
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vecl, uit-

gczon-

Wy Schout , Burgemeefteren , Schepenen ende Weesmeeftcren van 's Graven-

hage in Holland oirconden ende certificeren mits defcn alien ende eenen yge-

lyken die defen getoont fullen werdcn , ten verfoeke van JufFrouw Marion

Belfie , eertyts huysvrouwe van Capitcyn Jaques Egger , dat hier in den Ha-

ge een oude Couftume ende ufantie es , dat als vader ofte moeder komen te

overlyden, achterlatende eenige kinderen, 't fy zoonen ofte dogceren, dat dc

fel-

(t-) Te vinden hier vooren N°. LIII. pag. 44.
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felve kinderen de gcrechte hclfc van de gocden by hun voorfz vader ofic moe-
der achtergelaten , erven ende delen gdykelyken , e!ck kindt met een haiidt

f''^"^ ^
even veel , dc vader ofce moeder in 't leven gebleven d'ander helft , fonder dat dc'rerf

°^'

ymand van de kinderen , 't fy zoon ofte dochtercn eenig voordeei trekt , ten

j

ware Leengoederen in den fterfhuyfe bevonden werden , ofte dat by teftamen-

te by de ouders de kinderen eenig legaet werde gemaekt , wclke Leengoe-
deren fuccederen op ten naeflen ende outften nae 't regt van 't Leen , ende dat

't felve fiilcx dagelyks onverbreekelyke onderliouden word , ende by memorie
van menfchen nooit ter contrarie en is gedaen geworden. Ende want men
van alle faken fchuldig es , der waerheit getiiygenifTe te geven ( des verfogt

fynde ) foo hebben vvy 't gemeen Segel ten faken van 's Gravenhage voornoemt
hier onder op gedaen drukken , op ten Icflen dag der maent July anno feflien

liondert twee.

j

L X X X V I I.

I

,3,, Wy Burgcmeefleren ende Schepenen in 's Gravenhage oirconden en certifi-

104. ceren eenen ygelyken mits defen, dat op huyden datum ondergefchreven voor

ons gekomen en gecompareert fyn, Willem Centen oud omtrent Ixiiij. jae-

ren , Pieter Bartfz oud omtrent Ixj. jaeren
, Jan Willimfz Smit oud omtrent Hoe vcr-

Jxv. jaeren
, Jan CornelilTz oud omtrent xlv. jaeren , ende Floris Lenertfz oud re Haags-

omtrent xxxj. jaeren, rechtelyken gedaigt fynde, omme der waerheit getui- Ainbagc

genifle te geven , ten verfoeke ^'an Jaccqucs van der Wyek van de Werve , en cer- rtrekt.

tificeerden de voorfz Dcpofanten by den gellaefden eede die fy daer toe de-

den , ende eerfl gevraegt of henJuyden niet kennelyk en es , 't gund men ey-

gentlyke noempt Haeg ende Haeg-Ambagt , van outs altoos gerekend es te

ftrekkcn Wcflwaerts tot de Beecke aen de Wellfyde van den Hage, Noorc
tot de duynen ende feekere afpalinge van dien , ende langs de felve duynen
Ooflwaerts tot feekeren weg genaempt de Lyetweg , ofte Saemiueg ( w ) ge-

legen aen de ooftfyde van de wooninge van Sasbout , ende foo voorts lancx

feekere wateringe ofte floot een weyning zuytwaerts van 't wechgen voor-

noemt, flrekkende ooftw^aerts op tot de fyde toe zuytwaerts tot de fchey-wa-

teringe ofte bonftcaye ( x ) ; verklaren fy Dcpofanten gelykelyken 't felve waer-

achtig te wefen ; ende noch gevraegt of woningen ende landen binnen de

felve limiten gelegen , van outs haere contributie foo van verpondingen als an- ^

ders niet altoos betaelt hebben , ende als noch betalen aen de particuliere Col-

le6leurs over Haeg-Ambagt voorfeyt , ende niet aen de Collefteurs van Waf-
fenaer ofce van Eykcnduynen metten Polders van Oofl ende Weftcamp , mits-

gaders Segbrouck daer onder forterende ; verklaren fy Dcpofanten gelykelyken

't felve waerachtig ende haer kennelyk te fyn , voor redenen van wetenfchap

feggen Jan Willemfz ende Floris Lenertfz , dat fy felfs de verpondingen en

margen of fluys-geld over de felve woningen ende landen hebben gecolle£l:eert

ende ontfangen , ende de voorfz Willem Centen ende Pieter Bartz , dat fy ge-

dient hebben als Ambagtsbewaerders , ende dat by haer Collefteurs 't gunt

voorfz es over de voorfz woningen ende landen es ontfangen ende geinnet.

Ende want men van alien faken fchuldig es der waerheit getuigeniiTe te ge-

ven , des verfogt fynde , foo hebben wy 't gemeen Segel ten faeke van 'sGra-

venhage voorfz hier onder op gedaen drukken , op ten xx. February anno

feflien hondert ende negen.

L X X X V I I L

(y) Wy Schout , Burgemeefleren , Scepenen , Secretarys ende Boode van den De ver-

Hage , cifchccfo-

(iv) In andcrc affchriftcn ftaat Raamwe^. (jr) In andcrc Hof-caye.

( y) Van dczc en de volgcndc Ccrtificatie een oudc Copic authcritik ons ter hand

gck'omcn zynde, hebben wy soedgcdasrt dczelve alhier te plaatzen , als bchclzende

mfgelvks Coitumcn van den Hage.
I ?
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Hage, mitsgaders Lourys Croock ende Jan Wolff Taclluyden voor de Vier-
fcliaere van den Hage , oirconden ende certificcren mirsdefen eenen yegeh -

Icen , dat zoe wanneer by ycmande een aentallinge ofte aen\'anck van landt ofle

andere onroerende goeden gedaen wordt , met alje die folempniteiten daer toe
dicnende ende behoorende mit vonnilFen van Scepencn , foe men dat couftu-
melic ende gewoenlick is te doene , ende van oiiden haircommen gepleecht en
gevveefl heeft , dat nochtans de felve Iblempniteyten anders ende vorder nyct
en ftrecken dan fimpele citatie , omme by partye adveriTe contra-anvanck te

moegen doen ofte anders hem oppoferen ende zoe in rechte te coemen ; Ende
Vi^ant men van alle faecken fchuldich es der waerheyt getuychenifTe te geven
des verfocht zynde, foe hebben \vy 't gemeen zegel ten faecken hyer onder
op gedaen drucken , ende by den Secretary s over ons alien ende hem onder-
geteyckent den xxvij. dach Meye anno xvc. vier en 't feftich. Ondergetey-
kent, //. Benn'inck.

Gecollationeert jegens d'originale Certificatic beze-
gelt met een groen opgedruckt zegel, en bevon-
den t'accorderen , by my

,

J. de Dorp , Notaris.

L X X X I X.

Wy Schout , Burgemcefteren , Scepenen en Wethouderen van den Hage
rechtelicken verzocht zynde ter verfoucke van Cornells Dirixz Wyelmaecker
Requirant , verclaeren by cede , dat ons kennelicke en warachtich es , dat bin-

nen den Hage dagelicx een Coftume van rechte geobferveert en onderhouden
wert, dat alle kintsldnderen in beilerffeniffe van eenige goeden ofte erffeniffe

deylen in forme ende maniere als of dezelve kinderen heure vader ofte moeder
(van watzyde haer erffeniffe aengecomen ende beflorven is) aen comen moe-
gen ende in alle fchyne ofte zy noch in 't leven waeren , ende noch op haer
uoel fittende waeren ; Ende want men van alien faecken fchuldich es der waer-
heyt getuygeniffe te geven des verfocht zynde , foe hebben wy 't gemeen Ze-
gel ten faeken van den Hage hyer onder op gedaen drucken , den xx. Fe-
bruary anno xvc. zes ende 't zeflich na gemeen fchryven , ondertekent

,

A. BennJnck.

Gecollationeert jeghens d'originaele Certificatic be-

zcgelt met een groen opgedruft zegel , en bevon-

den te accorderen , by my

,

J. de Dorp, Notaris.
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KORTE INHOUD
Van de voorenftaande

COSTUMEN VAN 's GRAVEN-HAGE

,

Mitsgaders

Certificatien wcgens dezelve 3

Volgens de ordre der jaaren.

^497- 3- Jul"' Cerdficatie van den Bailliu van den Hage wegens zekere pro-

ceduuren voor zyne Vierfchaar met Schepenen gchouden
over den eigendom van een ftuk land. pag. 39

1 5 19. II. Febr. Dat een man zyner Vrouws goederen mag verzetten, ver-

vreemden , verkoopen , enz. zonder wederzeggen van de-

zelve zyne vrouw. 68

1J32. I. Jimii. Dat men wegens verfchenen en onbetaalde renten maar eens

op een hiiis mag pagten , en daarna procederen tot verkoo-

pinge van 't huis. 20

Hoe verre een Huys-heer of eigenaar regt van preferentie

heeft vi^egens huur , boven alle andere fchuldeilTchers , op
des huurders meubele goederen, die in 't huis gevonden
werden. 51

Sententie van den Hove , waarby den Schout van Soeter-

woude werd toegeweezen tot pondgeld den feftigften penning

van de kooppenningen , niettegenftaande de verkoopinge

uit de hand, dog binnen 'sjaars, na dat de verkooper daar-

mede openbaarlyk te koop hadde gezeten, was gedaan. s^

De Schevelingers te Catwyk met hunne pinken aankomende,

zyn aldaar vry van den Hofvifch. 16

Dat de Schout en niet de Bailliu van den Hage in materie

van inlegginge competente Regter is. 22

1542. II. Febr. Een principaal en borg ieder zyn huis hebbende verbonden,

moet het huis van den principaal eerfl werden verkogt , en

,

ha. Capitaal daaruit niet konnende voldaan werden , alsdan

dat van den Borge ; dog den SchuldeiiTcher langer dan een

jaar wagtende, is de Borge niet verder gehouden dan tot het

beloop van 't Capitaal. 21

25. Febr. Huis of land verkogt zynde om op termynen betaalt te wer-

den , en de kooper daarvan zonder opdragt bezit hebbende

gcnomen , en daarna faillerende , behoud de \'erkooper zyn

regt van preferentie , indien hy de koop by twee of dric gc-

tuigen kan bewyzcn ; dog mag het huis niet wedernemen

,

zoo de andere Crediteuren hem zyn reftant betalen. 20

21. April. Een der partyen in een gefpannen Vierfchaar wantale fpree-

kende over vonnilTen , dingen ofirrevercntelyk , mag de Schout

die in boete beflaan, en daarop aan Schepenen vonniflever-

zoeken , waarjegens dezelve partye aanflonds moet antwoor-

den; en werd daarop vonnifTe gewezen. 18

1543. 21. April. Een vrouw geaffiflcert met een gekoorcn Voogt , mag huis

en erve koopcn en \'crkoopen. 20

XI. Mei.

1533-
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1543. II. Mei. Van eene zaake mag men dricmaal regt fpreeken, mits tcl-

kens de koflen der eerflcr inftantie bctaalt werdendc. pag. 17

20. Sept. Queflicn over erffcheidingen van nieuw of oud werk , enz.

komen ter eerflcr infhantic voor ScJicpencn. En eenig werk
verboden zynde , moet hec zelve ftil flaan , tot dat de intcr-

diftie by vonnifle is afgedaan, op de boete van 17. ponden.

16

20. Sept. Beedigt Relaas van den Bode wegens gedaane interdiflie van
een glinting. 16

4. Oct. Infinuatie en proteftatie door den Secretaris van den Hage
om-iemand te doen vertrekken iiit een huis , dat verko^c
was om te leveren. En is te remarqueren, dat delnfinuanc
was de Ileer van Roon , en de geinfinueerde een Advocaat.

18

1544. 26. Jan. Beedigt Relaas van den Bode over een infinuatie gedaan aan

Provifoir en Deeken van Delfland , die de Capel-Meefters

van St. Anthonis kapel op de Geeft , voor hunne Confiflo-

rie hadden geroepen om betalinge van Geeftelyke rfinten. 22

15. Febr. lemand door de Broodvinders of Weegers bekeurt zynde
over brood, vifch of vleefch , moet binnen 24. uuren na
Sommatie door den Bode de boete namptiferen of gyzelinge

houden ; dog zig willende verweeren , moet de Schout hem
een Regtdag leggen. 22

27. Sept. Salaris van den Bode op publyke verkoopinge van huizen , en
begrootinge van 't rantzoen. 15

154.5. ^9- Oft- -A-l'^ erffeniffen en verflerfFeniflen fuccederen binnen den Ha-
ge na Schependoms regt. 15

9. Dec. Sententie van den Hove , waarby de Bailliu van den Hage
gecondemneert werd perempeoirlyk voor Schepenen te moe-
ten antvi^oorden tegens eenen eifch van koflen ; en waren
Schepenen uit naame van de Vroetfchap met den burger ge-

voegt. 14

^H?' 19- April. Huizen, erven of land in den Hage of Haag-Ambagt zyn niet

naaflbaar, dan die by Decreet van den Geregte verkogt wer-

den , en dat wel binnen zekeren tyd daar toe gefleit. 63

J7.]VIaert. Miffive van den Hove van Holland aan den Baiiliu van dcri

Ji. Cur. Hage , omme binnen twee maanden over te zenden zodani-

ge Coflumen als men wil aldaar tot heden toe gebruikt tc

hebben. 4

1548. 4. Aug. Coftumen van den Hage, beftaahdc in agtien artikelen, by
de Magiftraat aldaar overgezondcn aan den Hove , ingevol-

ge van deszelfs aanfchryvinge. 6 - 8

1549- 15- Jan- Die een huis verkoopt, is gehouden alle laften daarop ftaan-

de behoorlyk op te geven , en eenige verzwegen hebbende

,

moet niet alleen ter beloop der opgckome laften , maar ook
voor de verdere onzekere waarborgc flellcn. 19

26. Nov. Leen-goederen behoeven niet verlyd te werden by affterven

of veranderen van den Leen-Heer. 14

1550- 3- Sept, Proceduuren, om een uitweg over eens anders land aan te

vi^yzen. 36

i55^- ^3- April. Repudiate van een boedel of erffeniffe. 42

15. April.
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1551- 15- -ApriJ. Aanwyzinge van den verzogten ukweir door 't Gereet van

.

^"'^^'•- "'^.37

16. April. Lyf en los-renten, aflien en roerende goederen verkofc
werdende

, zyn geen naallinge onderworpen , dan alleen
ooor cf'-^n Debiteiir. Die verkogt land wil naaflen , meet
alle folemniteiten waarnemen

, die in naaftinge vereifcht
werden. Een erffeniile verkogt zynde , waarin roerende en
onroerende goederen werden gevonden , is de koop geen
naaftinge onderworpen. AIs mede niet gegevengoed. Nog
ook geen huizen of erven in Haag-Ambagt , dan die door
t Geregt by Decreet verkogt werden. 12

2. Junii. Die timmert, moet zynen buurman laaten zeven diiimen
voor zynen drop , blyvendc ovcrzulks een tuflchen-wyte van
veertien duimen ledig en onbeummert. 19

12. Nov. Tvircede MiHive van den Hove aan de Magiflraat van den
Hage , ten einde zy haare Coflumen als nog zoude over-
zenden. p

1552. 12. Juiii. Een eiiFcher zynen eifcii te lioog en te breed doende , werd
gecondemneert in de kollen en de Verw^eerder geabfolveerc
van die inflantie. 17

1554- 7- -April. Man en vrouw zonder huwelykfche voorwaarden trouwen-
de, komen al!e de aangebragte en llaande huwelyk verkre-

gene goederen in gemeenfchap. Zoo de langftlevende met
zyne of haare kinderen in gemeenfchap blyft zitten , zonder
aan denzeh-e uitkoop of behoorlyk bcwys te doen , komen
alle winllen en ook de vrugten tuflchen den langfllevenden

en de kinderen in 't gemeen , even of de vermeerderinge
flaande huwelyk was gefchiet. 23. 69

6. Nov. Naaflinge van landen en folemniteiten daarin te obferveren

;

werdende de naaflc van den blocde voor eenen ander daarin

geprefereert. 25

^555- 13- Jan. Jemand gedaagt zynde om onder cede te kennen of ontken-

nen den geeifchten fchuld, en dezelve den eed prefentee-

rende , mag egter de eiflcher den eed ophouden , en aan-

neemcn zynen eifch met getuigen of anderzints te bewyfen.

51

27. Junii. Man en vrouw met gemeenfchap van goederen zynde ge-

trouvif t en geen teftament hebbende gemaakt , moet de langft-

levende na doode van de eerftftervende fcheiden van den hal-

ven boedel. 31

27. Julii. Alle gefchillen over erffcheidingen , fervituitcn, enz. zoo

tuifchen vrye als onvryc perfoonen vaUende, werden ter

eerfter inftantie beregt voor Schepenen van den Hage.- 15

23. Dec. Landen, huizen, enz. by affixie van billetten verkogt wer-

dende , fchoon niet ten overftaan van 't Geregt , waar on-

der dezelve zyn gelegen , maar elders , zyn pondgeld fchul-

dig- 54

^55'^'- IJ- Jan. In eene zaake mag men dingen of aanleggen dric kenningen,
mits de eiflcher zynen eifch telkens verandcrendc. 35

29. Junii. Zoo wie huis of land in erfhuur uitgeeft , is fchuldig den dc-

biteur van den erfhuur te dagvaardcn om briex'cn te paifercn

voor 't Geregt van den Hage. En hoe vcrders tc procedc-

ren in cas van erfhuur , erfpenning of voorrenten. 24

K 1557-
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1557. 12. Julii. Een huis verkogt zynde, volgt den kooper al 't gecn daarin

aard en nagel-vaft is. pag. 34
15. Dec. lemand ab inteflato overlydende zonder kinderen na tc laaten,

wcrden deszelfs gocderen gcdeek half en half by de Vricnden
van 's vaders en 's moeders zyde. 29

17. Dec. De kinderen reprefenteren hunne oudcrs in fucceflTien, zoo
wel in linca coUatcrali als dcfccndcnti ; en zulks Ooms en Moeyen-
kinderen met hunne oomen en moeyen. 28

1558. 5. Febr. Kinderen uit het tweede bedde konnen in de nalatenfchap

van een halven broeder of zufter uit eerder huwelyk niet ver-

der erven , dan met een halve hand in een half deel. 30

^559- io. Febr. Een gecondemnccrde by defauten , op den Pagtdag compa-
rerendc, mag zig defendcrcn. 36

12. Mei. Huis ofland verkogt zynde, werddeoudftegchypothequeerdc
in Capitaal met het laatfte jaar rente geprefercert vooreenen

jonger , al had die het doen verkoopen ;
gaande nogtans de

regtelyke koflen voor alles. 35

II. Julii. Kindskinderen reprefenteren en volgen in dc plaatze van hun-
nen Grootvadcr en Grootmoeder

, gelyk kinderen fuccede-
ren in de plaatze van hunnen vader en moeder. 32

II. Aug. Ordonnantie op het fchutten van beeflen. 37
1560. 12. Jan. Regtdag te Nkuwe Feen te houden voor den middag. 40

4. Maart. Dat de BaiJliu geen regt van kenningen betaalt van zaaken

,

die hy voor des Schouts Vierfchaar aanlegt. 33

1 8- Maart. Vierfchaar te Nieuwe Veen te houden van pagtinge voor mid-

dag, en van fchattinge na 't raiddagmaal. 41

2. April. Zee-regt tot Siheveninge. 26

ip. Mei. Dat de Schevelingers met hunne pinken by onweer te Katwyk

landende, en hunnen vifch op 't ftrand by afllag verkoopen-

de, vry zyn van 't regt van den Hofvifch. 27

25. Mei. Dat men van vifch , die uit een pink op een wagen werd
geladen en van de wagen zeewaarts infpoelt , niets werd ge-

vordert, al was die verkogt. 38

15. Junii, (i.) Dat Vrouwen en Gceflelyke perfoonen in alle Contraftea

moeten hebben een gekooren Voogt. (2.) Dat goederen

,

die man en vrouw, zonder alvoorens teflament of Codicil

gemaakt te hebben , ten huwelyk brengen , en ftaande hu-
welyk verkregen ,

gemeen zyn. En ten 3dcn dat de man is

adminiftrateur van zyns Vrouws goederen , en die mag ver-

koopen , alieneeren , enz. zonder toellemming en byzyn van
zyne vrouw. 33

20. Sept. Verklaaringe van Schcpenen van den Hage , datze het Placcaac

van KeizerAare/ van den 4.06lob. 1540. in alle pointen,en inzon-

derheid dat ^'an de Secrcete huwelyken zullen agtervolgen. 37

1561. 31. Jan. Manier van procederen in cas Crimineel. 38 H
7. Maart. De Regtdag te Nicii-wc-Vecn niet te verlengen van voor den

middag tot na den middag. 40

16. Julii. Maniere van procederen in cas van injurien. 53 ,

9. Sept. Appointement van Schcpenen in een Crimineele zaak van *

den Bailliu , om getuigcn te hooren , enz. 42
13. Sept.



dcr C O S T U M E N enz. 77

iT56i. 13. Sept. Vrouws-perfoonen op boelhuizen koopende of borg blyven-
dc, verbinden haare en haarcn mans goederen. Borgen be-
talende voor den principalen kooper , hebben verhaal op den
kooper en allc zync goederen. pag. 43

27. Dec. Dat de Schout van Schevemngc werd geftelt door den Bailliii

en niet door den Schout van den Hage. 47

1562. 19. Dec. Verkoopers van huizen binnen den Hage moeten waarbor-

ge ftellen ; en mogen de penningen by den kooper zoo lang

ingehouden werden. Die penningen van huizen by Decreet

vcrkogt , wil ligten , moet borge flellen. 44

iJ'^j- 19- J^' De Bode van den Hage is gehouden den Bailliu en Schout in

officio te dienen zonder Salaris , dog veel te doen hebbende

,

geven den Bode eens 'sjaars een vereeringe. 45

1564. 3. Jan. Hoe de goederen van een die van vaders en moeders zyde

beftorven is , na Schependoms regt fuccederen en erven. 45

27. Mei. De vereifchte folemniteiten waargenomen in 't aantaften en

aanvaarden van land of andere onroerende goederen , levert

niet verders of anders uit dan enkele dagvaardinge. 73

29. Sept. Verbod of interdiftie van timmeren of metzelen aaniemand

gedaan werdende , hoe zig daarinne te gedragen. zie mede

pag. 16. 4^

II. Dec. Waarnootfchap om in gemcenfchap ter zee te vaaren van de

ftede Bride. 48

.J565. 1 r. en 29. Maart. Hoe het voorfz Waarnootfchap te Sc/jew/mge en elders

werd waargenomen. 48- 5 1^

5. Dec. Certificatie nopende het inleggen van den eenen buur jegens

den anderen in cas van injurien. 54

ij66. 20. Febr. Hoe kindskinderen deylen in aanbeftiurven goederen. 74

21. Aug. Van goederen, die men in 't openbaar by aanplakkinge van

billetten aan de kerk of elders te koop geftelt werden ,
is

men pondgeld fchuldig te betalen. 55

6. Dec. Die van Meime-Veen moeten oorlof aan den Bailliu van den

Hage verzoeken , eer zy turf mogen delven , en hunne naa-

men laaten optekenen, met betalinge van twee ftuiversvoor

't regt. 57- 58

I5<58- 5. Jan. Coftume op de naaflinge van verkogte huizen en erven by

Decreet van den Geregte van den Hage. 58-59

10. Jan. Van huizen , erven , landen , enz. valt in den Hage en Haag-

Ambagtffeenenaaftinge, dan alleen die by Decreet van t

Geregtverkogt werden, of zoo de naaftmge gefchieddc by

den naaften in den bloede lands gemeen zynde of Icggende. 60

11. Tulii. Weeens Servituit van ftaande ligten tegens eens Buurmans
61

erve. "^

15. Julii. Huis, erve of land in den Hage en Haag-Ambagt verkogt

zynde , en daarna bevonden werdende meer belalt ,
dan op-

gegcven is , mag de kooper waarborge eiflchen ,
en is on-

gehouden verdere betalinge te doen. i9

19. Nov. Schulden binnen 'sjaars gemaakt , werden gevordert door

den Bode by pandinge zonder vonnifre,dog moeten , mdien t

boekfchulden zyn , met cede gcllcrkt werden. 65

K 2 1569
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1569. 4. Jan. Maniere van procedeeren in cas van inlegginge voor de Vier-

fchaare van den Hage. pag. (J3

1570. 27. Jan. De eifTchcr zynen eifch flellende ter eede van den Gedaagde

,

dewelke de eed weigerende en den zelven overbrengende aan
den eiflcher , v^^kt daarmede van zyn regt ; 't geen men
voor de Vierfchaar van den Hage Cmbot nocmt. 6^

IX. Febr. Die een gehypothequeerdcn fchuld heeft, mag volflaan met
infmuatie aan den bewoonder of bruiker van 't hypotheek

,

of ten naafter deure of land , en kan daarop panden. 66

1571. 13. April. Certificatie over de grootte der fcholmandens , waarmededie
ter vente werden gezonden. 66

^572. ig. April. Succeffie ab mteftato gereguleert na 't Schependoms rcgt, en
verklaaringe wat onder inobUia moet werden gehouden. 67

1577. 18. Oft. Maniere van procederen in cas van Arreft. <58

1602. 31. Julii. Kinderen erven van hunne ouders evenveel , uitgezondert in

Leen-goederen. 72

16. Sept. Certificatie nopende het ftellen van waarborge van verkogte
huizen , landen , enz. in den Hage. zie mede hiervan pag.

19. 44. en 62. 70

1609. 20. Febr. Hoe verre Haag-Ambagt flrekt. 73
* Maniere , om Vierfchaar te fpannen zoo van den Bailliu als

van den Schout van den Hage. 10. 60

* Dit formuLier hebben wy hier agter gebragt, cm dat hot geen jaar-tal behelft.



BLADWYZER,
D E R

Zaaken, zoo in de voorgaande Befchryvinge"
als in de Bylaagen verhandelt en vervat.

A. bctckcnt de jlanmerkingen in dit iverk en ( a ) ( b ) enz.
de letters derzelve. B. de Bylaagen en N. het mimmer ;

,
C de Cojiwnen agter het J^erk gevoegt.

A.

Aansprekers of Bidders in den
Hagc , derzelver getal voorheen veel

grooter,dan thans; by wienbeeedigt

wierden; ook wierden daarenboven

eenige Vrouwsperfoonen daartoege-

bruiivt. b). 287 Xa)

Aantekeningen by den Huge , zie

Regifters.

AccYs, zie Excys.

A c T E N s (Geregtelyke) of brieven ; de
naamcn der Schepenen , die o\er de-

zelve ftonden , wierden voor 1509.
indezelveniet uitgedrukt. bl. 99. (<')

Admiraliteit van Rotterdam, zie

op Jncften.

Advocaat van den Hagey zie Pen-

fwnaris.

" des Lands. INIr ^acob van den

Ernie in 1568. gevangen genomen en
na Bruflel gebragc. , bl. 43
Mr. Jelbrecbt van Loo ontrent 1500. tot

dien flaat verheven , was ook te ge-

lyk Raad in den Hove van Holland.

Na hem volgde Mr. Frans Coebel,

Heere van Loo , mede te gelyk Raad
in den zelven Hove , en na dezen

Mr. /Irent van der Goes. Zwaarigheid

ontrent den tyd van opvolgingc en

bedieninge van Mr. Fram Coebel. bl.

87-89- (/)

Advocaaten en Prociireur van de

Societeic. bl. 265.

voor 't Hof; gering gctal der-

zelve in 1465. en wat laater; rede

daarvan, B. bl. 333. (a) cen der

Raaden was toen dikwils Advocaat

van party e. ibid.

Ad VIS van den Hove nopende hctrc-

gifti-eeren van hypothccken en opde
prufcrentic van vvrlonpe rentcn in

II. T>ccl.

den Hagc. B. num. 80 bJ. 474
Advoe' of Advoue', welken perfoon

betekent, bl. 226. (j)Aecken {Cornells van) lange jaaren
Schepen , als ook Bewaarder van 't

Zegel van den Hage , een man van
merkelykeagtingealdaar. bl.230. (w)

A M B a G T van A'ieu-veen , zie Nieinve-

veen.

zie Neering.—• zie PFeJl - Jmbacbt van den
Hage.

Ampten, zie Offic'wn, ook op Hollan-

ders en Mechclaars.

Alle ampten en bedieningen
van den Hage, hoe gering ook, ftondcn
terbegcvinge van den Graaf bl. 403
(rt) gelyk ook dat in andcreStedenby
ufurpatic ; dog dezelve door het op-

fchieten van penningen wedcr beko-

men. bl. 406. van Bode, Schouten
Secrctaris , met de Noordmolen , in

pand bczeten by de Regeerders van
den Hage van 1505 tot 158 1. nit wat
hoofde; dog zyn nadcrhand weder
gekomenaan de Rekcnkamer. bl.404

A R M H u I s , zie D'mhmie-ylrmlms.

Arrest EN uit hoofden van quotifii-

ticn en contribiitien zyn de Edelen en
Suppooften van den Hove ook on-
derworpcn,bI. 258. {n)'Doo^ de Ad-
miraliteit van Rotterdam tegens ver-

fchcide Burgers \'an den Hage en Sup-
pooften van den Hove aangevangen
bl. 259. Klagten deswegen by die
van den Hage bl. 427. en by uitfpra-

ke van Arbiters \-erk!aart qualyk en
t' onrcgt gedaan , bl. 429. op per-

zoonen niut te verleenen by die van
den Hage. B. num. 49.

As en- en Viiilnis-geld verhoogt, zie

Suaaten.

L B.
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A z I N e E en Buuren te Voorburg en

WalTenaer geweefl , bl. 7 1 . (a) en (i)

B.

BA I L L I u w s en Schoiit-ampt van den
Hage dan door een , dan door twee

perfoonen bedient. bl. 2. waarom
door twee, bl. 6. het eerfte by ouds

door een aanzienlyk man bl. 3.4. 17.

22. 29. deszelfs magt en vermogen
bl. 5. Onzeker wanneer de eerfte is

aangeftclt, dog zeker zedert 1350.
Waarin het eerfte en tweede ampt be

ftaun hebbe. bl. 7. of diis het Geregt
vanden Hage voor 1370. Criminele Jii-

risdi6tie hebbe gehad ; van den Hove
het tegendeel beweert , bl. 7. Twee-
derlei Gerecht in den Hage , Civil en
Crimineel , of van Schout en Sche-

penen als mede van Bailliu en Wcl-
gebooren Mannen bl. 8. De laatfte

nog ontrent 1497. aldaar in bedie-

ninge, bl. 9. Het gemelde gevoe-
len van den Hove vvederlegt , als niet

te haalen uit het Privilegie van Her-
tog Aelbrecht van i37o.bl. 10. nog 00k
uit dat van JVilkm van Beyeren van
1407. bl. II. maar dat het tegendeel

daaruit komt te blyken, bl. 12. Het
Crimineel kort na 1500. vermoe-
delyk van Welgebooren Mannen
aan de Schepenen gebragt, bl.

'

13. Liiifter van 't Bailliufchap , aan-

gemerkt als een principaal ampt van
't Land bl. 14. Drie aanmerkelyke
voorregten van 't zelve , ibid, en bl.

15- Lyfte der perfoonen, die het
Bailliuws-ampt afzonderlyk en 00k
het Schouts-ampt te gelyk bedient
hebben zedert 1354. tot 1737. Op-
geheldert met eenige oude Commis-
(ien en andere berigten de gemelde
bedieningen of perfoonen betreffen-

de. bl. 15. gemelde bedieningen zyn
00k vcel tyds verpagt gewordcn , bl.

18. 32. (2) 50. gelyk by de Magi-
ftraat zelve voor zekere jaaren ge-
pagt en begeven is bl. 36. ofop reke-

ninge bedient bl. 43. In plaatze van
een afvvezende by provifie aan ecnen
ander opgedragen. bl. 39. Dus ook
aan den oudften Schepen van den
Hage

, met aiithorifatie by noodzaa-
kclyk afvvezen een ander uit het voorlz
Collegie te mogen fubftutiieren bl. 43.
In 1554. de Bailliu geauthorifeertzy-
ne gevangenen te houden tot 's Kei-

zers koftc tot dat Schepenen eed ge-
daan hebben, B. num. 44. bl. 391.
Oppofitie door dc Staaten van Hol-
land tegens dc aanftellinge van LoH/y

't Seraers , als Bailliu van den Hage »

op vermoeden dat een Brabander
was: weggenomen door verklarin-

gen , dat hy te Mechelen gebooren
was. bl. 40-42. van 1571. tot 1574.
geduurige veranderingc van Bailliu-

wen in den Hage bl. 44. Eerfte be-

noeminge vanden Bailliu by de Staa-

ten van Holland ; by wien voorheen
plag te gefchieden, bl. 45. Aange-
ilelt by den Graaf van Leicefter ,

zonder voorgaande nominatie van
gem: Staaten, waartegens verzoek

gedaan en fchikkinge gevonden werd.
bl. 46. en 47. doen eed in de kamer
van Rekeninge bl. 46. ook aan Ge-
committeerue Raaden, bl. 47. ftel-

len cautie in gem. Kamer bl. 49. (/)
Wat by hen te genieten in criminele

en civile zaaken, bl. 48. PFlUem van

Oiitshoom , als Bailliu en Schout van den
Hage by de Staaten van Holland af-

gezet, oni dat gezegt wierd te veel

Remonftrants gezint te wezen bl. 50.

( /? ) en (k) Johan van Banchem in zyne
bedieninge van Bailliu en Schout van
den Hage by 't Hof eerft gefufpen-

deert en daarna gecondemneert om
met den zwaarde geftraft te werden.

bl. 53
Bali EN, enz. niet te fteelen, zie fioo-'

men.

Banditen (gevangenc) overtcleve-

ren ; accoord tuflchen Leiden en den

Hage deswegen

,

B. bl. 311.

B A N Q.U E R o T , zic MevMk goederen.

Bastaerd, (
JVillem de Baftaerd ) deze

toenaam aan verfcheidene gegeven,
dog met onderfcheide befchryvinge

,

bl. 22.(?7) PVilkm dcBaftaert van Hol-

land, wie eigentlzk geweeft zy ; mis-
flagen ontrent den zelven in de Oude
Hollandfche Chronyk en Goudhoe-
venbegaan, ibid, en bl. 23.

Bedieningen, zie Officien , als medc
^hnpten.

Beestemarkt, zie Mart.
Bewaarder van de Chartres , enz.

^'an Holland , zie Chartres.

Bidders, zie Janfprekers.

B D E-A M p T van den Hage , zie Rocp.

en Bode Ampt , twee CommifTien
,

wegcns dezelve. bl: 403. (a).

Bode (reizendc) tuflchen den Briel

en

k
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• en den Hage; verdrag wegens der-

zdver aanftelling. B. n. 85.

Bode van den Hage by den Hove
geincerdiceerc geen BufTchen ineer

te draagen met het Wapen van de

Koninklyke Majefteitof van Holland.

B. )/. 50.

voor den Hove , zie Procureurs,

BoDEGRAVEN en Swammerdam 1672.

door de Franfchen in den afTche ge-

Jegt, gelyk ziilks in 1507. door de
Gelderfchen gefchiedde , bl. 280.

BoEDELs, (dcfolate) klagte van de
Magiftraat van den Hage over de
onttrekkinge derzelve door den Ho-
ve. B. n. 86.

•

BoELHUYZEN in den Hage en Hage-
ambagc niet te houden , dan ter pre-

fentie van den fecretaris en Bode
van den Hage, B. n. 37. bl. 382.

Boom EN en plantagien niet te fchen-

den, mitsgaders het ftcelen vanhek-

ten , floepen , balien enz. in en cm
den Hase' verhoden. B. n. 84.

BpRDELEN en oneerlyke hcrbergen,

zie Dienams van de Jujlitk.

BoRGST ELLEN ovcr doodllagen ,

of leemten , over vegten of kyven

,

waartoe zekere inwoonders van den

Hage niet te bedwingen. B. bl. 295.
'—'

• ~
(
goed ) gefchiedende , als dan

niet te vangen , nog in vangenifle te

leggen. B. bl. 305.

B T T I N G E , een zoort van Schat-

tinge. bl. 411. («.)

BovEN-voNNissE, zie Fonnijfe.

Brabanders, als vreemdelingen ,

uit de ampten geweert by de Staaten

van Holland, bl. 40-42. enbl. 118. {a)

Brand in den Hage. anno 1584- bl.

4^5 (0
Brand enBRANDscHouw, bewind

daer over by de Societeit , bl. 264.

Brandspuyten, (flang-) wanneer

en door wien uitgevonden ; en wan-
neer in den Hage in gebruik ge-

bragt, bl. 264.

Brandewyn, zie Excys.

B R I E L twee Scheeps - Kapiteinen by

het inneemen van den Briel gew^eeft

,

door de Nederlandfche Schryvers

overgeflagen. bl. 45. (f)-

— en den Haeg ; verdrag tuflchcn

dezelve , zie Bode.

B R I e V e n ( Geregtelyke ) zie Mens.

Broedersc happen in den Hage

,

zie Gilden.

Brood, onderzoek en bekeiiringe

daarop by den Bailliu en 'c Gereg

//. "Deel.

zelf , daar na by de gefteldc Brood-
wegers. bl. 57. (/)

Burgemeesteren; inftellinge der-

zelve hier te Lande » in 't algemeen
jonger als die van Schepenen; oor-
Ipronk der gem. benaminge. bl. 63.

eerlle aanltelling van twee
Burgemeefleren in den Hage in

^559- Advys deswegen van den Ho-
ve. B. n. 45. en Ottrooi daar toe
van Koning Philips B. ;/. 46. een
derde Burgemeefter in 159 r. daar
toe gevoegt bl. 64. 06lrooi daar van
by de Staaten verleent B. n. 60. In-

ftruftie aan de Burgemeefteren ge-
geven 1560. B. n. 47. dog daarby
geen meerdere Jurifdiftie of grooter

gezag aan het Geregt toegeftaan
,

maar aanbevolen het Burgerlyk be-

ftier over den Hage, egtcr bepaalt

in 't maaken van Keuren ten opzigte
der Edelen en Suppooften bl. 6^.

Waar omtrent de agtbaerheid van
het Hof , niet tegenflaande de Pro-

vifionele Ordre van 1614. is in 't

geheel gelaacen , bl. 66. Tyd enwy-
ze der Magillraats beftelling, of van
Burgemeefleren en Schepenen van
Hage. bl. 67. Aanzien en voordeelen

der Regeerende Bur'^emeefteren. bl.

68 of 'er voor 1559. g^en Burge-

meefleren van den Hage zyn ge-

weefl? bl. 6g. en 70,

naamen der Burgemeefleren,

zie op Regecring.

Bursaal van den Hage, zie Collegia

der Theologic te Leiden.

c.

CAPI tale Leeninge in den /f«^ff,

zie Taxatie.

Chartres, Privilcgien, Leen-regi.f-

ters &c. van Holland , Bewaarder
van dezelve, bl. 30.

in die van de 14. en ijde

eeuw is zeer gemeen het jaar van de

eeuw alleen uit te drukken , zondcr
het getal der eemve daar by te voe-

gen, bl. 229.

Chirurgyns of andere mneten van
alie vcrbanden aan gequetfte perfoo-

nen behoorlyke kennilFc geeven aan
den Procureur Generaal of aan den
Bailliuw van den Hage. B. n. 84. bl.

484- 48.?.

Civile Jurifdi6lie van den Hage, zie

op Bailliiiix\

L z Col-
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C L L F. G I E der Theohgie tc Leiden , ecn

Biirfaal daar in te benoemen , aan de

Socieccic in 'sHage vergunt; Com-

miflie aan eenen Mraham La Faille

ten dien einde gej^even ; het getal

der gemelde Burlaalen bepaalt. bl._

266. en 267.'

C o M M IS van den Raadpenfionaris , zie

op Schepcn.

CoMMissiEN ( eenige oude ) der Bail-

Jiuwen van den Hage, zie op Biiil-

liuvi.

CoNFiscATiE van goederen afgefchafc

by Refolutie van de Staaten van Hol-

land, zie dezelve B. bl. 296. (rt.)

Contingent of quote der Stcden

,

zie op Steilcn.

' van den Hagc bezwaarlyker

daar te vinden an. 1603 dan in an-

dere Steden. bl. 243. (0) hoe by

Gilds en daer na geflelt , bl. 256. en

258. (/.)

in de middelen van

't Land an. 1635. bl. 272.

de ingewilligde la-

den hoe by ouds wierden invor-

dert bk 322. Ordonnantie dien aan-

gaande bl. 323. tegen de onwillige

in 't voldoen der omflagen , adfiilen-

tie van 't Hof verleent, bl. 329.

te hoog aangeila-

gen ; Inllru6lie des aangaande voor

de Gedeputeerden van de Societcit

ter Vergaderinge van de Staaten;

Refolutie der Staaten daarop ; ter

deciiie van Arbiters gelaten 5 remon-
ftrantie en doleantie aan gem. Arbi-

ters deswegen gedaan , ende uit-

fpraake derzelve daarop gevolgt. bl.

417-430.
— zie ook Lajlen en

Oinjlagcn.

C s T M E N , loffelyke gewoontens en

herkomens of ook Ufantien en reg-

ten genoemt ; waarom aan den Hove

,

ter onderzoek over te zenden , dik-

maals gevordert is , zie inleid. tot

de Coftum. bl. 3. en 4.

Criminele Jurifdidlie van den Hu-

ge, zie BailHwjo.

D.

Daingen, wat betekent , Cod.

bl. 48. ('»)•

D E E K e N en Kapitulaarcn , zie H(f.

Delfland (Hecmraden van) zie

Heemraden.

Desolate boedels , zie Bocdeh:

Diakonie-Armhuys in den Hage;
Oftrooi voor het zelve nopende erf-

fenifle der gealimenteerden in ofbui-
ten het zelve Huis B. ?l 91.

Dienaars van de Juftitie , zoo van
den Procureur-Gcucraal als van den
Bailliu van den Hage, plagten oneer-
lyke herbergen en bordeelen te hou-
den ; daar over geklaagt en 't zelve
verboden, bl. 51 (/)

Different EN tuffchen den Pro-
vincialen Raade en de Magiftraac
van den Hage ; Provifionele Ordre
daarontrent gellekin 1614. B. n. 6s-

DoBBELscHOOL en Qiiaakbord in
• den Hage ( als mede te Scheveninge)

gifte daarvan B. bl. 294. 306. zie

mede Speelhuizen.

DocTOREN, zie Mcdecince Dod;oren.

D o E L E , zie Schuttcrye.

Does {Jacob en Jan van der) vermelt

bl. 49- (0
Doleantie en Remonftrantie van

de Societeit wegens 'sHaags hoog
contingent in de laden B. n. 58.

DooDSLAANen Leeemten , zie Borg-

ftellen , ook op gelden ; Wat maag-
geld deswegen zal worden betaalt,

B. bl. 301.
DorOregt ( Penfionaris van ) zie

Oem van Wyngaerden (Floris).

E.

E
DEL EN en Snppooften van den Ho

-

. \e , zie Hof.

E E D , formulier van Eed voor Schepe-

nen, Burgemeefteren en Vroedfchap-
pen van den Hage, bl. 148 en 149.

Eertitelen inde requcften aan
Staaten van Holland , als mede aan
den Hove aldaar , niet te flellen , bl.

53- ('')

E L E c t I E van de Haagfche Regering

,

zie op Regeeringe.

E N K H Y u s E N , zie Hoom.
EvENKNYEN, wat betekent , Coft.

bl. 29, (/)
ExcYSEN van den Hage, gifte daar

van door Hertog Jelbregt ao. 1400.
bl. 305.

of impofl op Wyn en Bier,

wanneer aldaar eerft zyn gefhelt ,

bl. 322. Verfcheide Oftroycn en
Confenten om dezelve te mogen ver-

hoogen, zie B. n. 26, 27, 28, 29,
38, 39 > 4°- en 52. agt ftuivers op
cen Oxhoofc \vyn van buiten inko-

mciide , \-oor kaaygeld verzogt tc

mogen
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tr.ogen invoeren, dog opgehouc'en,
bl. 447. van twee ftuivers op ieder

ftoop Brande-wyn te mogen Jieffen
,

aan den Hage geoftroyeerc , B. n.

71. waarom genieene middelen ge-

nocmc , bl. 324., verboden , dat

gecne Sceden ofDorpen dezelve mo-
gen opftellen dan by Oftrooi of
expres confent van Keizer Karel

,

bl. 325.

F.

FiscAAL (Advocaet) en Prociireur

Generael geworden Mr. ^ohan

Rityfch , Schepen yslr den Hage
,

bl. 157.
F o R M u L I E R van eed , zie op Eed.

FoRTiFicATiE Van den Hage in

1629. en 1635. hoe het daar mede
is toegegaan , en aan wier bezor-

ging zulks aldaar ftaat, bl. 268-273.

X^oorflag tot 't zelve in 1673. dog
fiiet goedgekeurt

,

bl. 280.

G.

GARNisoEN van V Gravenhage ,

ordre voor het zelve , B. n. 89.

Zie ook Krygsrmd.
> houdende aldaar ; accord we-

gens der zelver Judicature , B. n. 90.

Geld iigten by den Hage , zie Octrooi.

G E L D E N of van zyn goederen verbeu-

ren wegens doodllagen en Icemten

,

B. bl. 296.

Gemeene Middelen, zie Excy-

fen.

G E R E G T ; dat verfcheide Dorpen on-

der eenen naam een gemeen Geregt

en Vierfchaar uitmaken , en dezelve

wetten en vooorregten genieten ,

bl. 79. (0
van den Hage, Civil en Cri-

mineel of van Schepenen en Welge-

booren Mannen ; zie Bailliwuj , als me-

de Burgemeejkrcn en ook B. bl. 308-

zig niet te moeyen met zekerczakcn

als de Graaf daar refideert , B. bl.

495. en bl. 307. te corrigeren de

deliften , die gefchieden buicen 'sGra-

venhof, B. bl. 313.

Gevangene over te gevcn , zie Baii-

diten.

. te houdcn tot dat Schepenen

eed gedaan hebbcn ,
bl. 391.

G E w o o N T E N s , zie Cojlumen.

G I L D E N ( Neering en ambagt doende )

en anderc Broedcrfcbappen in den Ha-

ge, hoe beftaan, der zelver opkoinfl:

onbekent ; in voorige tyden waren
meer Neeringen en Ambagten ondcr
een Gilde; hadden by ouds hunr.e

Akaaren in de St. Jacobs Kerk ;

. Jaarpenning by al!e de Gildebroeders
als nog verfchuldigt. bl. 284. en 285.
Naamlyft der Gildcn in den Hage,

bl. 285-289.
GoDsHuiZEN, Kerken en IFeeshiiizen

,

Regenten in dezelve te mogen aan-

flellen , by den Hage verworven,
zie op Rcgeering.

G T E N , zie Straaten.

GouTHOEVENs misllag ontrent Phi-

lips 'nan JFaJfcnaer en en Jan van AJJhi-

delft, bL 32. (2)enbk 34.((;)
'sGr AVEN-BEEDEN, zic op Stede.

's G R AV E N - D I E N s T in , den Hage , zie

Hage.
's G R AV E N H A G E bcftond al van ouds

af uit tweederlei ingezctencn , den
Hove of de Magiftraet onderwor-

pen ; buiten welke de Graavelykheids

Rekenkamer aldaar ook zyne byzon-

dere beheeringe heeft , bl. 235. qua-

men zomty ts by een , als 't nodig was

,

en maakten Keuren en Ordonnantien

ten dienfte van den Hage, bl. 236.

ftellen 1579. een Medecine Do6lor

aan
, gelyk ook daarna , dog dan uit

den naam van de Societeit, bl. 237.
en ( /; ) De gem. drie Collegien ver-

gaderen zedert 1572. meer met den

anderen en beginnen dus tot eenvaf-

ter Lichaam te worden ; by welke ge-

legenheid de Hooge Raad, als het

vierde lid, in 1584. daar is bygeko-

men:bl. 238-241. en ibid, (i) vereeni-

gingvandeeze vier an. i58<5. tot een

vaft Collegie , onder den naam van de

Societeit in oivan 's Gravenhage , hi 241.

door de Staaten van Holland erkend

en ook tcr Vergaderinge befchreven,

tot kort na 1600. bl. 241-243. enbl.

259. wat daarna by de Staaten of de

Gecommitteerde Radeijdaar ontrent

is waargenomen,bl. 244. eerfle Ver-

drag der gem. vier Collegien in 1587.

ibid. 247. gefchillen tuflchen dezelve

ontllaan , dog door uitfpraak van Ar-

biters beHift an. 1603. bl. 247-251.

waardoor de Societeit haar regtege-

llalte eerfl: bekomt, & dien van den

Hage 5000 gulden uit des Societeits

inkomften werden toegelegt, welke

1 66 1. met gelyke fomme werden vcr-

hoogr, bl. 251. ^vyze van uitdcelin-

ge van Societeits penningen ondcr de

L 3 d"^
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drie Collegien in den Hage, 1685.

vaftgcftelt , bl. 252. nai6x4. nieiiwc

moeyelykheden tulTchen gem. Colle-

gien' en den Hage tot vernietiging by-

na van de Societeic, dog wederom
weggenomen omtrent 1622. ibid,

hoe en uic welke Leden de Societeic

beflaat, of fchikkinge van elk der

vier Collegien daar omtrent, bl. 253.

hunne Vergaderplaats , tyd der Byeen-

komften , en wyze van behandelinge

der zaaken ; als mede hunne iVIinifters

en mindere bedienden bl. 262. Eerti-

tel en maakyd, bl. 254. zaaken on-

der de beftieringederSocieteit flaan-

de, bl. 234. en ibid {a) als der zel-

ver middelen of inkomflen , bl. 255.

als mede de belaflingen voor 't ge-

meeneLand, bl. 260. Wyze van be-

handelinge daarover en verfchillen

deswegen gereezen tuflchen hetHof
ende Magiftraat ter eenre en den

Hoogen Raad ende Rekenkamer ter

andere zyde, bl. 260. (1;) en (x) tot

wat einde der Societeits middelen in

den beginne zyn ingevoert : aanilag

van den Hage in 's Lands laflen by
cuds en daarna , bl. 256. en 258.(0
klagten daar tegen, bl. 256. en ver-

toogen by de vier Collegien aan de

Staaten des wegen gedaan , bl. 257.

en ibid {g) en B. n. 55. en 58- dog
vinden geen ingang, maer werden
dwangmiddelen daar tegen gebruykt

,

bl. 258. en ibid, {m) en {n) waar
op klagten gefchieden aan den Graaf
van Leicefter; dog werd het gefchil

verbleven aan Prins Maiiriu en andere
Arbiters, bl. 259. en ibid (0) (p)
((/) en (r) zie ook B. n. 57. en 59.
Ontfangers van de 100 en 2oofte

penn. gelyk ook van de ordinaire

Verpondinge , en mindere Bedienden

werden by de Societeit aangeftelc,

bl. 262. en ibid. (y). Aan de Socie-

teit ftaat het ganfche gezag over de

Nieuwe Kerk, bl. 263. heeft mede
het bewind over den Brand en Brand-

fchouw, bl. 264. als mede over dc

Lantaarnen alomme in den Hage, bl.

265. flelt ook een Profeffor Anato-

mico-Chirurgiciis : tvi^ee Advocaaten ,

als niede een Procureur , en andere

mindere Bediendens van de Societeit

;

mitsgaders ook een Biirfaal in 't CoHe-
gie der Theologie te Leiden , ibid, en
269. de heveiling en befcherming
van den Hage flaat ook ter befcher-

ming van de Societeit; hoe het met

de Fortificatie van den Hage in 1629.

en 1635. is toegegaan, bl. 268-273.

de Societeit bevolen het maken van
't Quohier van den loooiten penn.

als mede van 't Familie-geld over den
Hage,

'

B. n. js
•^s G R .'^v E N H A G E , zie verdcr op Hage.

's G R A V H s A N D E , ( Bailliii van ) Fie-

ter van Perzyn , vermeld, bl. 45 (r)

's G R Av E N - V E E N , zic Nieu-vesn.

G R o N D E M , zie Landen.

GviSELEN, zie Rechtpkging.

H.

HA A G s c H E Predilianten , zie Pre-

dikanten.

Hage, aangemerkt als een hooge heer-

lykheid en overzulke aldaar een Bail-

hiiws Vierfchaar geptaatft , bl. 7, 8.

voor het ontzet van Leiden

,

dan door deze dan door gene partye

vermeeflert en bezeten

,

bl. 44.

verwardeen oproerige geftelt-

heid aldaer in 1524. wcgens ver-

meerderinge van laflen, en het niec

doen van behoorlyke rekeninge daer

van ; dezelve gellilt en daer van abo-

htie verleent, mics betalende een

groote boete enz. en aan de andere

kant in de plaats der dienende Sche-

penen en Treforeirs anderen aange-

flelt door den Stadhoiider, waar toe

by twee afzonuerlyke A6lens (zie de-

zelve onderdeB. n. 33. en 34. ) geau-

thorifeert. bl. 103 en 104

zie Oorlogen en Steden.

op hoe veel hoofden begrooc

in 1623. zie Hmftgeld.

fortificacien aldaar begonnen
in 1629 en 1635. zie Fortificaticn.

Eenige Compagnien Waartgelders al-

daar opgeregt en in befoldinge geno-
men in 1629. bl. 268. als ook in 1635
bl. 27i.wanneer ook de twee Com-
pagnien Waartgelders van Arafler-

dam aldaer in guarnifoen wierden
gelegt. bl. 272.

de Edelen, Suppooften en
ganfche Burgerye aldaar in de wa-
pencn gebragt in 1635. bl. 271. en
ibid. (/))de Waartgelders 1635. aan-

gcnomen , by zyn 1 loo^heid \'erzogt

in dicnft te houden , dog groote lalt

daarvan voor de Societeit, bl. 273
275. in 1665. wederom een Compag-
nie Waartgelders by den Hage ge-

ligt , bl. 275. waarby alleen Capitein

en Vendrig vvaren; commillie van
den
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(Jen laaftgem. bl. 276 en 277. dczcl-

vc wederom afgedankc, bl. 278. in

1672. aanflag van de Franfchcn op
den Hagc; de Suppooftcn van den
Hove doe in de wapcnen gebragc

,

bl. 279. als mede de Burgers en Waarc-
gelders aangenomen , bl. 280-282.
— voorregc voor dien binnen

van de Kapel ten Hove, bl. 437
Edelen en Sup-

zekere merken aldaar \voonen B.

bl. 295
den Grave te dienen in alles

wat tot zyne refidentie aldaar behoort,

00k daar buiten , binnen zekere limi-

ten, en -vryheden daar voor te ge-

nieten , B. bl. 304. 305. en 306. Or-

dre nopendc de verl'chillen tuflchen

het Hof en den Hage , zie Diffcrcnten.

het doen van rekeninge aldaar , zie

Rekeningcn.

Handvesten en vryheden aan den

Hage verleent , bevcftigt bl. 305.

308^ 318. 338.

te verleenen of vryheden te

verkopen was een fchoone goiidmyn

voor de Graaven , voor al in hunne
gedurige oorlogen

,

bl. 406.
alle Handveften of voorregten

en vryheden , doorgaans aan de bur-

gers en ingezetenen , en niet eigent-

lyk aan de Regeerders der Steden en
plaatzen verleent, bl. 406.

HtEMRADEN Van Dclflatid , onder de

/elve by S. V. Leeuwen Batav. il-

luflr. overgeflagen, bl. 29. (/)

Heerlvkheid ( hooge) de Hage dus

aangemerkt, zie Hage.

Heerman ( ^acob ) Treforier van
den Hage , was ook te gelyk Sufli-

tuit-Griffier van den Hove , en Pen-

ningmeefler in de Griffie aldaar

,

bk 132. (d)
H e I L I c E N ; an den Heyligen kommen

ofvan daan fcheyden ; waar gebruykt

en wat betekent, Coft. bl. 11. (n)

H E K K E N enz. niet te fleelen , zie Boo-

men.

Herbfrcen (oneerlyke) zie Bordeekn.

H E R K o M E N s , zie Cnjtwnen.

H ii u s D K N ( de Stad en Lande van )

by de Princen van Oranje in Pand-

fchap bezeten , dog daar weder uit-

geloll, Coft. bl. 14- (0
H o E K s c H E N , zie JVaffciuier ( Philips

van )

Hof van H DLL AN]), zie Keuren

\'an den Hage.

. jaarlykfche Om-
megang van Deeken en Kapitulaarcn

pooften van den Hove; vermogen
der zelver in 1566. in vergelykinge
der burgeren van den Hage , bl. 66.

het maken van Keuren in opzigte
der eerftgemelde, by ,de Magiftraat
\'an den Hage , zie op Bitrgcmeejlereu

,

waren eeriyts vry van alle 's Lands
en Stads-belartingen , bl. 246. zie

ook Vrybcid van Laften. zyn de arrcf-

ften uit hoofde \'an quotifatien en
contributien ook fiibjc6i: , bl. 258.
(k) nevens de Burgerye in de wa-
penen gebragt in 1635. bl. 271. ge-

lyk nieue in 1672. bl. 279.
" ordre nopende ver-

fchillen tuflchen het Hof en den Ha-
ge, zie differenten.

Ho F H o u D I N G der Graaven , zie Pa-
nctier, zie dus Zaelbewacrder en Bot-
telier van de Gra\'inne vermeldt bk

179. dus ook haar Kamerling , bl.

180. knegt en oppaffer van de Leeu-
wen,

_

bl. 404.
HoFKERMiSj zie van dezelve bl. 437.
HoFMEESTER ('s Graveu ) was be-

waarder van 's Graven Hof, bl. 715.

hoe aan te merken is in opzigt van
de Schepenen, of in 't niaken van
Keuren nevens dezelve , bl, 75. en 76.

H o F V A I R r of hojfaard wat beduyd ,

Coft. bk 39. {k) en bl. 56. Xp)
Hollanders, als Mechelaers aan-

gemerkt in 't ftuk van ampten
,

bk 42. (0
H o o F T G E L D in "s Gmveuliage op

hoe veel hoofden begroot in 1623.

bk 260. (0
Hooge Raau van Appel , in 's Hage

,

deszelfs oprcgtinge of eerfte aan-

vang , bl. 240. (/')

H o o R N en E N K H 17 Y s E N hebben
al van ouds haare eige Magiftraats-

beftellinge gchad

,

bk 145. (/))

H o II V E ( Jacob van der ) zie Penfiomris

van den Hage.

HuwELVK verboden, zio Nieirjjiafa.

Huvs of woninge (geen) binnen 'c

Ooft-ambagt van den Hage, te vcr-

woeften , breken of branden beloofc-

B. bk 305.

H Y p o r H E K E N in den Hage , zie Jdvis,

I.

JA
a R - M A R K T , zie Morkt,

Im 1- o s t , zie Excys.

In-
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I N K o M M E N van den Hage ontrent

1520. hoe groot wcl geweeft zy,

bl. 97. diis 00k ontrent 1583. bl.

256. zie 00k. bl. 423. en ibid. («)
Instructie ( eerfle ) voor den Ho-

ve, zie Proccderen.

voor de Gedeputeerden van

de Societeit ter Vergadering van de

Staatcn, B. n. S5-
voor Bin-gemeefleren van den

Hage , zie Burgemeeftercn.

.

voor de Treforicrs aldaar
,

zie Trcforierfchap.

Intrest hooger als dertien ten honderd

,

vi^aar voor die van den Hage genood-
zaakt zyn geweeft geld te ligten ten

behoeve van de Staaten, bl. 425.
JuRisDicTiE, Civile en Crimineele

,

van den Hage , zie Baillhiw.

militaire , zie Krygsraad en
Garnifoen.

K.

K A A D E buiten de Leproofen van den
Hage ; A£le en Reglement nopende

het onderhoud der zelve, B. n. 36.

en n. 72. met geen Paarden te bery-

den enz. B. n. 51. continuatie van
het Oftrooi van een duyt als ook
van een oortjen, voor kade-geld al-

daar, B. n. 649. en n. 6g.

K A A B E N , zie Straaten.

K A A I G E L D verzogt in te voeren

,

dog opgehouden

,

bl. 447.
Kaasmarkten in den Hage , zie

Mark.

Kabeljauwtsgezinden, zie JVaf-

fenaar ( Philips van )
K a N N E , after de kanne en voor de

kanne,vi^at betekent, Cofl. bl 56. (0)

K A p I T E I N en Overfle van den Hage
aangeflelt, bl. 20. en B. bl. 309.

van Waartgelders aldaar
,

bl. 46.

Karrfpienst, zie op Kraan.

Kastelein van Medenblik , by ouds
een zeer gewigtig ampt, bl. 25. (.t)

zie ook Scey.

K E R K , zie Niewwe Kerk.

Kerkmeesters aan te ftellenj zie

op Godshuizen , en op Regcring.

Kermis van den Hove > zie Hofker-
mis.

' oorfpronk der zelve , bl.437.
van den Hage , zie op Mart.

•"
( alle ) en Feeften door ganfch

Holland by Keifer Karel afgefchaft in

1531. en te gelyk geordonneert , dac
de zeh-e alomme op eenen dag zou-
den v^'erden gehouden , bl. 438. de
rede daarvan bl. 439. 't Placcaat zel-

ve bl. 440. dergelyk Placcaat van
Philips de 11. als mede dusdanig be-
fluit van verfcheide Synoden ver-
melt. ibid.

K E u R E N , en bevelen te maken mo-
gen alle Geregten van den Lande niet

verder , dan zy door de Graven in der
tyd of door de Staaten , daar toe zyn
geoftroyeert

,

bl. 65
' en Ordonnantien van den

Hage , de approbatie van 't Hof on-
derworpen , bl. 76. zie deswegen de
Provilionele Ordre B. n. 63. als me-
de B. n. j6-

Keurmeester \'an de Verkens , zie

{^erkens.

KiNscHOT ( Jafper van ) Treforier van
den Hage, werd Raad in den Hove
van Holland, bl. 139.

K L E R K -A M B A G T van dcH Hage 3 zie

Seoctarilfen.

KooRENMARKT Van dcn Hage , 't

Privilegie dien aangaande bevefligt

,

bl. 344.

K R A A N en Karredienft van den Hage
wierdverhuurt of verpagt, bl. 389

K R Y G s R A A 1) in den Hage aangeflelt

,

B. M. 6S.

refolutievan Holland aangaan-

de de Militaire Jurisdidlie aldaar , bl.

45<5

K u Y p E R y E N , zie op Nominatie.

L.

LA N 1) E N en gronden , die den Hage

nodig heeft , by taxatie te mogen
aannemen, waar toe Oftrooi ver-

leent , zie B. n. 66. als mede om de

landen naafl de cingels van den Ha-

ge gelegen te mogen houfilagen en

tot banwerk flellen, B. n. 70
I. A N D R E G T , zie Regtpkging.

Lanskroon ( Jacob van ) vermelt bl.

49 (d)

L A N T A A R N E N of andcr Ligt des

nagts, al vroeg in den Hage in ge-

bruyk; het bewind daar over flaat

aan de Societeit, bl. 265 en ibid(f)

an. 1672. moefl des nagts voor ider

huis een Lantaarn branden, bl. 279.

Last EN in den Hage door fchattin-

gen of impoften , als ook door lee-

ningen of geld opnemingcn, bl. 103.

zie l^ryheid van La/ien.

T.BEN-
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L F £ N c; E B R u I K by affter\'en of ver-

anderen van den Leenheer , Coft.

bl. 14. (0
L E E N - R E G I S T E R S , ZIC CbttYtrCS.

L E t N I N G E N , zie op LaftCH.

(Capitale) in den Hagc, zie

Taxatie.—
_ _

— van den
jaare 1672. tot de adminiftratie daar

toe behorende, een by de Societeit

aangeftelt, bl. 263. ("y)

Leiden en den Hage , accoord tuf-

fchen de zelve, zie Banditen.

Leproosen van den Hage « kade
biiiten de zelve , zie Kade.

LivREYE niet te geven dan aan fyn eige

broodige huysgefinne , nog by ande-

ren te dragen, B. bl. 318.
't Lyk van een zelfs-moorder aan de

^'rienden by gratia toegeflaan , zie

Rode ( Henderik van )

L Y OE N E N , wat fpecie van munt

,

bl- 31- (y)
L Y s T E der BaiUiuwen en Schouten van

den Hage , zie op Bailliuio.

• der Burgemeejlercn , Schepenen

,

Vroedfchappcn en Treforiers , zie op Re-

gerhig.

der Weesmeefteren , zie

fVeesmceJleren.

M.

MA A G - G E L D , zic doodjlaon.

Maental, zie Vierfchaer.

M A G I s T R A A T h N in de Steden van
Holland , veranderinge der zelve in

1672. als mede in den //age. bl. 159.

M A G I S T A AT S-B E S T E L L I N G (cigc)

der ftemmende Steden in Holland,
zie Refolutie. By den Hage ook ver-

zogt , zie op Rcgeering.

Mannen van den Lande, ziefFelge-

hooven.

Markt, Oclrooi van een vrye jaar-

markt van paarden , beeflen en an-

dere goederen aan den Hage verleent

,

B. n. 53
Oclrooi voor den Hage , om

hunne Paardemarkt te mogen vcr-

leggen, B. n. 62 en n. 82. n. 74
Keure en Ordonnantie beroe-

rende de Beeflemarkt en het flaan

der beeften, bl. 444.
M A R K T E N ; in den Hage zyn twee

vrye Jaarmarktcn of Kermiffen gc-

weeft ; nopcnde welkcr oorfpronk

,

benaminge en tytlvcrwilTcling eenigc

duiflerheden voorkomcn , zie bl. 435-

439. dezelve hcbben gcduurt tot dtn

//. "Dec/.

E R.

jaare 1643. Wanneer de Kermis in
September is afgefchaft. Aan wien het
ftellen der kraamen en fpuUcn by
oiids heeft geftaan, bl. 438. dczel-
\ e zyn maar ecns op 's Haags grond
geplaatft geweefi: en waarom ; waar
oyer eenige gefchillen zyn gerczen

,

ibid. Van de hedendaagfche kermis
m den Hage, zie bl. 441~ van andere hedendaagfche
Markten, als de vette Beeiien en-
Verken-markt

, Kaasmarkten en van
de weekelykze marktdagen, zie bl.

AT 441
JNl A^R K T n A G E N ( wcckclykze ) ; oude

Keiiren van den Hage wegens de
ftandplaats van de kraamen en an-
dere M-aaren op de markt-dagen , bl.

^r . n
442-444-

Wechelaars, als Hollanders aan-
gemerkt in 't ftiik van ampten , bl.

42. (k)M E iM CI N ,€ D o c T o R E N in den Ha-
ge aangeflelt by de Societeit , bl.

237. en ibid, (h)
Medenbuck (Kaftelein van) zie

Kajhkln.

Al E u B I L E goederen te tranfporteren
zes weeken voor 't banquerot , Keu-
re daar tegens, B. n. 88- bl. 491.M I N n E R J A A R J G E , zic fFeczcii.

M u N T E ( oude ) zie Lyoenen.

N.

NA AMEN der Haagfche Regering

,

zie op Regering en op Lyjte.

der Schepenen in de a61en

niet altyd uitgedrukt , zie Ad:cn.

N A M A A G s c H A p oudcr de Regenten
^•an den Hage , zie op Regering.

N E E R I N G of Jmbagt vermag niemand
in den Hage te doen , ten zy hy bur-

ger zy en in een gilde aangenomen.
bl. 285.

N I E u w E K E R K. , 't ganfche gezag

daar over ftaat aan de Societeit

,

bl. 265.

N I E u w E - V E E N of 's Graavcn-Fccn ( 'c

ambagt van) onderworpen aan den
Bailliu van den Hage. bl. ij.

N I E iJ w I, A N T ( Claca Cornelifz ) Bur-

gemeefler \-an 'y Gravcnhage , deszelfs

voorgenome huwelyk verbodcn
,

bl- 137- (/)•
N o M ! N A T I E en Elcftie van de Haag-

fche Regering , zie op Regering. Kuy-
pcrycn ontrent dezelve in zwang
gaandc, te wceren. bl. 151.M — of
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NoMiNATiE ; of die van den Hage wel be-

voegt zyn de Nominatie ter veran-

deringe hunner Magillrature te ma-

ken , ibid, by de Staaten gelall hun-

ne Privilegien ten dien opzigie over

te zenden , bl. 153. 't welk zynde

gedaan , is by de Staaten beiloten te

blyven by 't oud gebriiyk, ibid, de-

zclve ter eleftie over te brengen den

24. November, bl. 155.

van de Magiflraat in 1672.

by de Haagzc Burgers gemaakc en aan

den Prins gezonden, bl. 159. en 160.

na de dood van Willem de III.

aan de Staaten van Holland of der

zelver Gecommitteerde Raden ge-

zonden. bl. 168.

o.

Oc T R o r als een zoort van giinfl:

,

door Keizer Karel aan de Steden
verleent, cm haer zelve te bezwaa-
ren, bl. 112.

nopens de eige Magiftraats-

beflellinge by de Hollandfe Steden
verworven , bl. 145. by den Hage
ook verzogt , zie op Regeering.

•-

—

• voor den Hage 1325. cm
Keuren te maken op Proviand , We-
gen , Straaten en Wateringen , B.

bl. 293. zie ook B. n. 78.

145 1 . om een Wees-
kamer te mogen ftellen en Schepe-
nen te kiezen. B. n. 20.

— 1544 ori'' g^ld telig-

ten ten behoeve van den Hage , B. «.

61. diis ook 1608. B. n. 63.
' 1(515. tot het uit-

zetten van haare plaats en het gra-

ven van haare gragten, bl. 270. Qn)
zie ook Landen.

'—; van de VifTcherye

,

zie FiJJchcrye.

Oem van Wyngaerden (Floris)

Penfionaris van Dordrecht, 1518.
wegcns voorfpraak van 's Lands en
der Steden regt , van zyn ampt afge-

zet en uit de Stad gebannen, dog
naderhant weder herftek. bl. 87.(0

Officien in Holland opentlyk aan de
meeft biedende verpagt , en de reden
daar van, bl. 32 (s)

• welke Uitlanders daar van uit-

gefloten en welke niet , bl. 41 en 42.
"

•

• welke voor principale Officien
van het Land te houden zyn. bl. 47

Omgang van *t Kapittel ten Hove,
zie Hof.

O M s L a G gedaen over de inwoonders
van den Hage, bl. 104

— zie Riemtaal.

ONTFANGbR (cL'i cigc) ovcr dc Ge-
meene Middelen in 'sHage, te ver-

gecffch by de Magillraat verzogt , bl.

262. (y)
Ontfangf-rs van de Ordinaris en Ex-

traordin. Verpondinge in den Huge
vverden by de Societeit aangeilelt , bl.

262. en ibid. (}/) en z

)

O R L o G tegens den Hertog van Hol-

Jlcin en de zes Wendfche Steden , zie

Wa'penen.

OoRLOGEN ( door de gedurige ) van
Keizer Karel den Haeg , wegens de
groote laflen daar toe opgebragt , in

een zeer flcgten flaat geraakt, bl.

112. gelyk ook te vooren door de oor-

logen van Carel van Bourgondie en
daarna van den Eertshertog Maxi-
miliaarif bl. 323.

O p PE R K L E .^. K E N , zie Procureiirs.

Ordonnantien, zie Keuren.

OuTSHOORN, een oud adelyk geflagt,

onderfcheiden in l^laming en Sonnevelt

van Outshoorn. bl. 49. (f)

. . {IVillem van) Officier van
'sGravcnhagey alle gezag en flem in

de regering benomen in i6i8.bl. 131.
om de religie in 1620. afgezet. bl. 50

O V E K s T E van den Hage , zie Kapi'

tern.

O V E R-V N N I s s E , zie Fonniffe.

PA A R D E-M A R K T , zie Mark.
P A G T I N G E der Ampten , zja

Officien.

zie llo-fchaar.

Pane TIER, bediende in 's Graven

-

hofhoudinge. bl. 28. (a).
Penning, pagtinge van den 4oilen

en Soften Penning in den Hage an.

1635- bl. 185.
8ofte penning van de hui-

zen , zie op Secrctar[lfcn.

Pensionaris, zie Raadpenfionarh.

van den Hage werd Mr. Ja-
cob van der Hmvc , zynde Treforier

aldaar in 1670. bl. 159. Naamen der

verdere Peniionariflcn

,

bl. 185.

ecrtyds V Haags
Advocaat genoemt ; an. 1524. en
waarom by den Hove toegeftaan

,

nevens een Procureur van don Hage^

aan te ftellen, bl. 184. (y) is ook
by vervolg van tyd by den Hage aau-

geftelt geworden ; i<543. hyd^n Ha-

I
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g? den titel van Penfionaris in plaats

van Advocaac gcgeven , fchoon

reeds te vooren ook al gevonden

werd. ibid, in 1710. is 't gem. ampt

vernietigt geworden , ibid.

Pest-ziekte in den Huge in 1635.

en 1664. wanneer een byzondere

Pefl-do61or wierd aangeftelt , bl.

237. (h).

Plantagien, zie Boomcn,

pREDiKANTEN ( Haagfche , als

mede die van Schevelinge) watjaar-

lyks vandeSocieteitgenieten.bJ. 283.

P R E s I D E N"T \-an Hulland Guos-ivyii de

mide, zie IVihk.

P R I V I L E G 1 E N , zie Chaitres , en

Hamkejlcn.

Confervateur van de Privile-

gicn van den Lande van Holland,

Zeeland en Vrieflaud, bl. 334.

pROCEDEREN, oude man id" daarvan

voor 1447; door de eerlle Inflriiclie

vocr den Hove door Card de Stoute

gegeven in 1462. veranderc , B. bl.

335- (f)
pRocuREURs voor 't //o/" vvaaren 'er

bv ouds niet ; wanneer eerlt zyn op-

gekomen. Eerfle Ordonnantie om-

trent de zelve , bl. 335. (b) getal

der Procureurs poftiilanten en Bodens

voor den Hove in 1481. bl. 326.

. derzelver Opper-

klerken gedifpenfeert van Burger-

lyke togten en vvagten, B. n. 87.

pROcuREUR van den Hage , zie Penfio-

naris.

• van de Socicteit

,

bl. 265
Professor Anatomico - Chirurgicus

in den Hagc , by wien werd aangeftelt,

bl. 265.

PuYRAMBAGT Van dcn Jfage , wat ge-

weeft mag zyn

,

bl. 404

QUAAKBORD in dcn Hage , zie

Dobbclfchool

Q_u ETsuuREN of v/ondcn , zie Chi-

ntrgyns-

QuoHiER van den loooften penning,

als mede van 't Familiegeld te ma-

ken , de Societeit aangevolen , B.

n. 75.

Q^u o H I E R F N der Verpondinge op de

huizen en landeryen wanneer zyn ge-

formeert, bi. 251. en ibid. (j").

Q^u T E der Steden , zie Stcden.

> van den Hage , zie Cmtingent.

JL Deel.

R.

RA A D ( hooge ) , zie Hcoge Road.

R A A D E N , zie Froedfchappcn.

Raadpensionaris, zie Ad'oocaat

des Lands.

Regenten der Godshuizen.enz. aan

te ftellen, zie op Godshutzm en op Re'

gering.

R E g E e r I N g van den Hage , of Naa-
men der HtcTQuBurgemecfteren, Sche-

pmcn, Froedfchappen en Trcforiers der

zelver Stede ,diezedcri; 1500. totnu

toe in dienft zyn geweeft , bl. 99-178.

verwarde gefteltlieid

van de Regeering in 1524. bl. 103.

en 104. ook zeer vcrvvard in 1552-

en 1553' bl. 112-114.

de dienende Scbcpe-

iicn en Trcforiers in 1524. afgezet en
anderen in der zelver plaatzt aange-

ftelt , zie op Hage.
'

in 1552. en 1553.

Vv'ilde niemand wcgens de verbinte-

nis voor Scads fchiildcn , zig tot de

regeering laaten gebruiken , bl. 112.

en weigeren de verkoorene ten dien

einde ced te doen , bl. 113. worden
derhalven voor een tyd van die ver-

bintenifle ontflagen en hooger accyn-

fen toegeftaan , 't welk cgter de

zwaarigheid niet wegneemt , ibid,

en 114.

twee of drie van

de nieuvv getiligeerde Schepenen ,

toen byzonder tot eenige zaken geaii-

thorifeert , bl. 113. en B. n. 41.

ook bl. 114. dus ook om de Juftitie

te adminiftrercn , ibid, en B. n. 42.

gelyk ook de oude Schepenen van 't

voorleden jaar , bl. 113. B. en 43.
_ . • mils de abfeniie

van den Stadhouder, geconcinneerc

by dcn Hove van Holland, op St.

Catharinen 1547. i549- I55p- I5.^i-

en 1566. op ordre van Prins fFil-

lem den I.

— door Prins Maurils

mede afgezet in i6i8- bl. 131.—

'

• verdcr geconti-

niieert , op St. Catharinen 1630.

1632. 1636.

na de dood van

Prins H'^ilkin den H. tot het Stad-

houderfchap van M'iUcin dm HI. de

eleftie der zelver gefchiet by dc

Staaten van Holland of by der zelver

Gecommitteerde Radeii , bl. 142.

en 143.

il/ a »- ver-
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Regeering van den Hage verzoekt me-

dc Occrooi cot beflcllinge haarer Ma-
giftratiiur &c. bl. i45.dog verwerfc

alleen Oftrooi om de Rcgentcn in

de Godshuizen cnz. te mogen aan-

flellen, bl. 146.

omtrent de namaag-

fchap onder de Leden van de Rege-

ringe, geen bepalinge , bl. 147.

, verandering omtrent

dczelve in 1672. bl. 159. enz.

gecontinueert door

Prins IVillem de III. tot St. Cathari

nen 1674. 1675. 1676. 1678. en

1679.

Registers of aantckeningen van

Magidraats - pcrfoonen (geene) by

^tnHaeg dan na 1600. en die nog
• zeer gebrekkelyk, bl. 98.

R E G T E N , zie Coftumcn.

. ( 'sLands en der Steden ) voor

te fpreken
,
gevaarlyk ten tyde der

Graaven , en byzonder ten tyde van

Koning Kurd, naderhand Keizer,bl.

,87..(0
Regtspleging, zoo in 't civiel

als in 't crimineel , heeft de Steden

,

van oude herkomen toebehoort , en

wierd het Landregt genoemt bl. 10.

in den Hage, aldaar

niet te gyflelen ofeenige andere hin-

derniile aan lyf of aan goed te doen,

voor dat iemand met recht verwon-

nen is, uitgenomen eenige zwaare

misdaaden

,

B. bl. 305. 307
aangaande de proce-

duurcn tegensde Hagenaars, terwyl

die met Vrouw Jacoba ten oorlog uit-

waren, B.bl. 310
gevangene Banditen

over te leveren, zie Bandhcn.

Rekeninge (ordinaris) \2Xi'sHage;

Ordonnantie en Sententie over het

doen der zelve enz. B. n. 32 bl. 355.

. 366. 00k ten overitaan van een uit

den Raade Provinciaal en een uit de

Rekenkamer , ibid. Commilfien daar

toe verleent by den Hove, bl. 367.

van welk gebruik die van den Hage

na 1572. zoeken af te gaan, dog

waar tegen liet Hof zig aankant ,
en

door de Scaaten geordonneert werd

by devoorigegewoonteniet alleen te

blyven in de Ordinaris Rekeninge,

maar de zelve 00k in de Extraordi-

naris Rekeningen te volgen, bl. 367

en 372. zie diergelyke vaftftellinge

nopens de Extraordinaris Rekenin-

gen B. H. 61.

Y Z E R.

Rekenkamer {Graaflykhehh) ; die-

van de Rekeninge in den Hage ^ by
cuds als Raiden onder de Raden van
den Hove vcrmcid ; wat beheeringe
en authoritcit in den Hage hebben ,

bl. 235. ook (i) en (c) wanneer en
door wien ingeflelt, bl. 236. enibid
( f/ ) zie ook Straaten.

R e M N s T R A N T I E , zic Dokanue.

R E N T e N ( verloope ) in den Hage , zie

j^dvis.

Rentmeester Generaal van der

Weeskinderen goederen in d^n Hage,
zie op PFceskamer.

van Noord-Holland

,

te gelyk Bailliii van den Hage, bl. 4
en B. 297.

Resolutie van de Staaten van Ho'-
iand nopende de eige Magiftraats be-

flellinge der llemmende Steden, bl.

RiEMTAEL, ook Vroonfchuld ge-
noemt ; wat zoort van omflag ge-
weefl zy , en waar van dus genaamt;
fchynt al een zwaare lafl: te zyn ge-
weefh, bl. 407. ( a)
Rode ( Hendrik van ) zig zelven den
hals afgefneden hebbende , werd het
lyk , by gratie aan de Vrienden toe-

geflaan, B. bl. 315. wat llrafFe in

oude tyden daar over wierde geoef-

fent, ibid.

Roep- en Bodeampt van den Hage

,

verklaringe wegens gefchillen daar
over en verblyf der zelve aan den Ho-
ve, B. bl. 311. 312. uitfpraake des-

vvegen bl. 312
R E R I N G E , als gras - grond- of laiid-

roeringe , dus ook boom-en- dakroe-

ringe , Cofl. bl. 1 3 ( J"

)

R Y K D o M M E N in de Steden , zie Freed-

fchappen.

Ryoolen zie Straaten.

s.

Sc E Y ( Bcnyaert ) Kaflclein van Me-
denblik , word befchuldigt van den
Prefident van 't 1 iot , en befchuldigt

den zelven wederom ; hoe zulks voor
lien beiden ailoopt

,

bl. 25. ( x:

)

ScHATTiNGEN in den Hage , zie
Lajlen.

ScHELPE ( Bennftcn ) 'c Eand van ; de
regeering daarvan aan wien tocver-
trouwt , zie Zeeland.

ScHEPEN, van grooce fchepenhy ouds,
zie bl. 409. en 410. {a) wat getal

ieder Stad , Dorp ofdiftrict ten dienftc

der
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der Landen in geval van oorlog

moefle leveren, ibid.

ScHEPENEN van den Hage ^ de

oudfte Magiflratuur aldaar , al bekent

in 131 1, bl. 71- en 72. procediircn

voor dezelve gehouden in 1323,

bl. 73. en 74. gemagtigc in 1325.

om met 's Graven Hofmeefler Keu-

ren te mogen maken , bl, 75. hoe

de Hofmeeller in dezen is aan te

merken , ibid en bl. 76. Schepenen

gemagtigt het fchot te zetten en te

innen, en 00k gehouden altoos fchot

te betalen, B. n. 5. Wierden d^Ll-

tyds aangeflelt door den Bailliiiw,

zonder bepalinge van tyd. bl. 77.

tot dat by Handveft van 1407. de

tyd der aanflellinge en 't getal der

perlboncn bepaalt is , ibid. Oftrooi

aan den Uage om Schepenen te mo-

gen kiezen , B. bl. 317. vereifchte

hoedanigheden om Schepen te kon-

nen zyn , bl. 78. bevoegdheid van

de Ma'giftraat om een Nominatie tot

Schepenen te maken , in 1656. by

't Ilof in twyffel getrokken, dog by

de Staaten bevefligt , bl. 78. en 79.

de Schepen van Schcveninge waar-

fchynlyk al in 1407. in het Geregt

geplaatfl , bl. 79. eenige fchynftry-

digheden daartegen opgeloll, bl. 81.

zyn aanzien voormaals grooter als

jcgenwoordig , werdende niet alleen

tot de regtszaken , maar ook tot het

polityk heftier geroepen , zelfs lang

na 1600, bl. 80. en 81. zie ookbl.

114. en viel ook nu en dan nevens

de andereafgaande Schepenen onder

de Vroedfchappen , bl. 82. dog
werd thans alleen geroepen over Cri-

minele mitsdaaden ; van welke veran-

dering de rede en nette tyd in 't on-

. zekere is, ibid. Hoe 't Polity kbeflier

in 1560. van Schepenen aan Burge-

meefters is overgebragt, ibid. Naamen
der Schepenen , zie op Regcrhig.

— Mr. Johan Ruyfch , Schepen

,

tot Fifcaal aangeftelt , zie Fifcaal.

Mr. ^ohan Francois Falkreaj

gckoppelt te laaten loopen gedurends
het droogen van den vilch , B. n. 60. *.

wcg van daar op den Hage
,

Schepen, word Commis van den Raad-

penfionaris, bl. 164.

Mr. Willem van Schuyknburch ,

Schepen en Burgemr. werd Raad en

Griffier van zyne Hoogheid, bl. 165

ScHEVENiNGE ( Sclicpen van) zie

Schepenen.

Predikant van ) zie Frcdikan-

zie StraaPvjeg.

Schiedam (Bailliuvan) Symon /Ireiitfz

,

vermeld , bl. 2 6. ( x ) en Salomon van

der Houve. bl 45.

So HOT, wat eigentlyk geweeft zy,

hoe en by wien dat wierd gezet , en

op wat wyze 't zelve wierd ingevor-

dert, B. bl. 298-301.

ScHOTBAAR land, zie M'^ejt-ambagt

,

zie ook bl. 299.
S c H u T van den Hage , al vrocg be-

kent , en zeker Ao. 13 16. bl. 56.

waar in zyn ampt befbond , ibid.

Lylte der perfoonen , die het Schout*

ampt afzonderlyk bedient hebben

,

van 1389. tot 1571. bl. 59-62. ge-

geve Commiffie daar toe bl. 59. zie

ook BaUliww.

deszelfs oude manier om
Vierfchaar te fpannen , zie Vier-

fchaar.

(een afzonderlyke ) te Sche-

ten.

geen honden aldaar los en on-

velinge ^ door wien aangeilelt, en wat

zyn verrigcinge aldaar is , bl. 58.

S c H R Y F-A M B A G T von den Hage , zie

Secretarijfen.

ScHRYVEN konden by ouds zeer wei-

nige , behalven de Kerkelyken , wes-

halven zy ook meeft overal Clerken

enz. of SecretarifTen waren, bl. 221.

ScHUTTERYE (de Coloveuiers ) van

den Hage geo6lroyeert , eenige erven

van haare Doele te mogen verkopen

tot betimmeringe B. n. 73.

Secretarissen van den Hage. Lyf-

te derzelve zedert 1350. tot 1732,

bl. 179-186. de titel van Secrecaris

ecrft gevoert na 1527. bl. 182. Cor-

nelis Naggers Subftituit-Secretaris , by

den Hove geauthorifeert , tot in-

ninge van den onvoldaanen 80.lien

penning van de huizen , bl. 186. een

tweede Secretaris aangeftelt an.

1710. inplaatze van den Penfionaris

van den Hage, bl. 186. hoe de bci-

de Secretariflen eerft hebben gefun-

geert, hoe naderhant, gelyk mede
als nog, ibidem, 't Gemelde ampt
heeft geftaen ter collatie van de

Graaven en naderhand van de Staa-

ten, dog is 1 706. aan den Hagevav-

kogt, ibid. A. (a) en B. n. 88.

Secretarissen van den Hove ook

Wecsmeeftcrs gcweeft , zie IVcesmee-

Jlercn. — by de Staaten roedc

M 3 go-
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gebruykt tot het depefcheren van

's Lands zaakcn

,

bl. 416. (a)

van de Staaten van Holland,

zedert 't begin der republick tot nu
toe, bl. 4i6.(fl)

't Sera ATS ( Louis ) Bailliu van den
Hage ; zwaarigheid wegens zyne aan-

flellinge, zic op Bailliu.

'tSERAATs {Jeronimns) Stalmeefter

van Prins IVillem den I. bl. 42. k)

S c I E T E I T in of van 's Gravcnhage ,

wanneer en by welkegelegentheidal-

daar is opgeregt ; bl. 235. en volgende.

iiit welke Leden beflaat , bl. 252. en
waar over derzelver direftie gaat , bl.

254-283. zieverders op 's Gravcnhage.— de Miffiven aan de zelve dan
aan de Magiftraat , dan aan de So-
cieteit geaddrefTeert. bl. 278.

. mildaadigheid van de Socie-

teit ontrent den armen en gevlugte

perfoonen ; als mede omtrent de

Haagfche Predikanten en die van
Schevelinge bl. 283

SoNNEVELT van Outshoorn , zie

Outshoorn.

Speelhuizen ( openbaare ) by ouds

in de Steden en ook in zommige
Dorpen ; by niemand te houden dan
door den Graave daar toe gemagtigt

;

dog by eenige Steden afgekogt , en
dus met der tyd biiiten gebruik ge-

raakt , bl. 404. zie ook Dobbelfchool.

Stads-schuldfn, zie Ferbintenijfe.

Steden regtpleging , zie Regtpleging.

Steden ( groote ) nevens dezelve
had den Hage geen gering aandeel
in 's Graaven beeden

,

bl. 112.

06lrooi aan de zelve , zie

Odrooi.

' (der) eige Magillraats-be-

ftellinge , zie mede aldaar.

in Holland, verandering van
derzelver Magiflraaten in 1672. zie

Magifiraat. Geen ftem in Staat heb-

bende der zelver Nominatie , na de
dood van JVillem den HI. aan haar Ed.
Gr. Mog. of der zelver Gecommit-
eerde Raden te zenden , bl. 1 68— by de Staaten van Holland
gemagtigt in 1585. om haare quo-
ten te vinden en te repartitieren

overde vermogenfle hunner ingeze-
tenen,

'

bl. 251. (r).
S T E p E N , enz. niet te fleelen , zie

Boomcn.

Straaten, Wegen , Kaden , Ryoo-
len, Gooten, enz. by die van den
Hage te niogen verhoogen , verleg-

gen , verandercn , repareren en doen
bekofligen, B. n. 78.

Convcntie noopende de be-
heeringe der zelve tuflchen de Graa-
velykheids Rekenkamer en die van
den Hage , B. n. -9.

Rioolen en Wateren binnen
den Hage en het diflrift van dien;
tot het reinigen en fchoonhouden
der zelve het Afch-en Vuilnis - geld
te mogen verhoogen of een jaarlyk-

zen penning op ieder huis te mogen
flellen, aan de Rekenkamer en aan
^e Magifiraat van den Hage geoc-
troyeert, B. n. 8x. en 82.

Straatweg van den Hage tot Sche-

veninge ; Oftrooi tot het maaken van
denzelven met een Reglement van
de Gabellen daarop. B. n. 83. den
gemelden weg nog de boomen enz,

ald'iar niet te belchadigen , B. n. 83,*.

SuBMissiE ( afte van ) der Heeren Staa-

ten ten eenre , en die van de Socie-

teit in 'sHage , ter andere zyde aan
Arbiters , ever het contingent van
den Hage, B. it. 57.

SuppoosTEN van den Hove , zie Hof.

Surete du Corps, by den Hage
daarop niet te adviferen dan voor
hunne burgeren en inwoonderen

,

B. n. 77.

S vv a m,m e r d a m , zie Bodegraven.

T.

TAALLtJiDEN of JVoordhoiiders by
ouds in plaats van Procureurs ge-

bruykt, B. bl. 335. {h)
Tavern en( oneerlyke ) zie Bordeelen,

Tax AT IE van de Capitale Leeninge

in den Hage, hoe en door wien in

1585. gefchiedde, bl. 256. (e).

van Landen ten dienfle van
den Hage, zie Landen.

ToL-vRYDOM voor den Hage van

1373. B. bl. 296. 304. 307.
Transport, zie meiibile guedefen.

Tresorier van den Hage , te gelyk

Subflituit Griffier &c. zie Heerman.

werd Raad in den
Hove van Holland , zie Kinfchot.

werd Penfionaris van

den Hage , zie Hoiive ( van der) en Johan

Maes, oud-Burgcmr. toen voor dric

jaaren totTreforieraangcfleltjbl.ijp.

Tre sorierschap van den Hage,
by wien in vroege tyden waargeno-

men, bl. g6. onzeker, wanneer af-

zondcrlykc Treforiers aldaar zyn op-

ge-

!
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gckomen , ibid, der zelver getal niet

bepaak, bl. 97. moeften jaarlyks re-

kening doen , ibid, door hunne na-

iaatigheid groot ongenoege en muy-
tcrye by de gemeentc veroorzaakt,

ibid. Weshalven de als docn zynde

Treforiers wierdeii afgezet (B. n. 34)
en by opgevolgde Sententie van den

lo.Aug. 1524. (zieB. «. 32.bl. 355)
hunne jaarlykfche rekening nader

A'aftgeftelt , als mede voor wien die te

doen, ibid, en lien by den Stadhouder

een Inftruftie beraamt ( zie dezelve

B. n. 35) bl. 98- wanneer en by wien

tc kiezen , ibid, mogen geen Sche-

pen wezen , ibid, by Oftroy van 1556.

op een gebragt , ibid. Naamen der

Treforiers , zie op Regering.

u
u.

7ITR0EPERS-AMPT Van den Ha-

ge aan de Magiftraac verkogt

,

bl. 186. I a I en B. n. 88-

UiTSLUiTEN der Weeskamer, zie

op JVeezen.

U I T s p R A K E van Arbiters wtgens het

contingent van den Hage, B. n. 5<^.

U s A N T 1 E N , zie Coftumen.

V.

VALLEREA C Johan Francois ) , zie

op Schepen.

Veen ( 's Graven ) zie Nieuw-veen.

V E G T E K en kyven , zie Borgftellen.

Venuumee'STERschap van den

Hage , aan de Magiftraat verkogt

,

'

bl. 186. («) en B. (b) 88.

V e R en Feren > wat betekent , bl.

73- (/)

VErp.anden aan gequetfle perfoo-

nen , zie Chinirgyns.

V E R B I N T E N I s s e by ouds voor Stads

fchuMm , niet alleen by de Magiftraat

in 't gemeen , maar ook by elk der

zelve en der gegoede burgers in 't

byzonder, bl. 112.

V E R K E N s , Keurmeefler en Schouwer

van de zelve aangeftelt bydenGraaf,
bl. 405.

Verken-markt, zie Mart.

V E R K I E z I N G E , zie op Eketie.

Verpondingen, zie Quobicren.

Vidimus, affchriften van Handveflen

enz. door wie , op wat wyzc en waar-

ombyoudsverleentwierden, bl. 221.

V I e R s c II A A R E te fpannen door den

Schout van den Hage j oude manicr

daarvan , Coft. bi. jo-i:. en de
Aanteken. aldaar. diergelyke , zoo van
den Bailliu als van den Schout al-

daar. bl. 60-62.

— van Maenftal en van Pagtiiv
ge, mede aldaar. bl. 41. (/)

• zie Geregt.

ViscHMARKT van den Hage
,

gifte

daarvan, B. bl. 305.
VisscHERYE (eigendom van de) in

hunne gedolve wateren aan den Hage
geoclroyeert , B. n. 66.

Vlaming van Outshoorn , zie OHfy-"

hoorn.

Vleesch-halle van den Hage
;
gif-

te daar van , B. bl. 303. 305. 307
VoNNlssE, over-vonnilfe ofboven-

vonnifle, wat beteekent, zie Coft.

bki8. (y)
alle VonnifTen in den Hagehe-

neden de zeflig ponden , executabel
onder caucie, B. n. 48 en 49

VooGDEN, het ftellen der zelve by-

ouds , zie JVeezen.

VooRBURG, zie Azhige.

VooRREGT voor die binnen zekere
merken in den Hage woonen van
1370- B. bl. 295.

V R R E G T E N , zie Handvejleu.

Vr EEMDEHNGEN> uit de amptcn
geweert , zie Brabanders.

Vriesland. ylrent Booty geweezert

Bailliu van den Hage &c. word Droll

en Kaflelyn te Franeker &c. Griet-

man van de Bilt, bl. 38.

Vroedsc happen of Raaden in de

Steden ; der zelver begin en opkomft
buiten geheugen ; het gevoelen van
denSchryver derErfgraaflyke Bedie-

ninge in Holland wederlegt , bl. 84.

wie door Rykdomnien in de Steden ver-

ftaan wierden , en wat aandeel die

hadden in de beftieringe van zaaken
,

bl. 85
het ampt der Vroed'

fchappen in 't gemeen , waar in be-

flaat , en der zelver onderfcheide be-

namingen , bl. 90. of onder het woord
Rykdoin de Vroedfchap ook verftaan

Werde, bl. 91
• in den Hage , het Col-

legie van de Vroedfchap aldaar zeer

vermoedelyk, niet lang na 1400. in-

geflelt ; uit hoeveel Leden in den be-

ginne bcftaan hebbe, onzcker, dog
is daarna verfcheide veranderingeu

onderworpen geweefl;; by Oftroy
van i45i.tot32. perfoonen vcrmeer-

dert, bl. 8<5. 't geen geduurt heeft

roc
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tot dat in 15 13. het gctal geftelt

wierd op 24. peiToonen, bl. 87. door

Kcizer Karelin 1525. vermindert tot

12. Leden, gelyk het nunogis, bl.

89. in 1 62 1, verzoek by de Magi-

ftraat gedaan cm tc hcbben een per-

mancnte Vroedfchap en vermeerde-

ring van perfoonen voor de Regee-

ringe , dog daarop niet gedifponeert

,

nog ook geadvifeert (zie het gem.

verzoek bl. 133.) rnaar 1672. een

geheele andere Ichikking daar in ge-

bragt , bl. 90. en zie hier onder.

wat de verrigting en magt

E R.

der Haagfihe Vroedfchap voorheen

geweefl zy ; is by de Inflrudlie van

Burgemeefleren van 1560. merkelyk

vermindert, bl. 92.

den 5. April 1577. geordon-

neert , cm te dienen tot St. Cathari

nen i577-

is 1672. als een valt en per

manent Lighaam geworden , en daar-

om onder een afzonderlyke Lyft ge-

bragt zedert het even gem. jaar.

bl. 161. zie gemelde Lyfl bl. 177., en

178.

naamen der Vroedfchappen

,

zie op Regecring.

Vroeuschap s-1'en n INGE H {Haug-

fche ) Gorfpronk en befchryvinge der

zelve,
_

bl. 93-95-

VRooNSCHeLD, zic Riemtaal.

Vrouwspersoonen, zie Janfprekers.

V R V G E L E I verworven wegens Stads-

fchulden , by die \'an de Steden , als ze

hen op reis wilden begeven,bl. 112.

by wien in vroege tyden aan misdaa-
dige wierd verlecnt bl. 25. Jrmt van
Hogenpyl Bailliu van den Hage by 't

Hof verboden aan iemand vry gelei

te geven,die binnenzyn Bailliufchap

eenen doodllag had begaan , ten zy,

&c. bl. 29.

V R Y n E ID van laden in den Hage ;

wie by ouds dat genooten ;
gedurige

gefchillen daar over met de Regeer-

ders van den Bage en om wat rede

;

reglementen en bepalingen daar on-

trent gemaakt en door wie, bl. 326-

348. zyn meeft alle te niet geloopen

,

uitgczondert eenige zeer wcinige,

welke nu nog ftanc houdcn. bl. 355.

zie ook Hof.

Vry II EDEN van 's Graavcn dienfl aan

die van den Hage vergunt , B. bl. 304.

en 305.
zie Handvejleii.

Vu Y L N I S G E L D 3 zic /Ifch.

W A A R T G E L 1) e r s in dcH Hage , zic

op Hage.

— ( zes duizend ) by
Staaten Generaal, na de quote van
ieder Provincie en Stad gevv^orven in

1665. bl. 275. (tien duizend) 1672
by den Raad van Staate gepetitio-

necrt, '

bl. 281
Wantaal, wat betekent, Coft. bl.

i8-(}')

Wapen van 'sGravenhage , deszcifs

oorfprong duifter

,

bl. 233—- op de BulTen van de Bod'en
aldaer , zie Bodcn.

W A p E N e N (zekere) verboden in den
Hage te dragcn

,

B. bl. 31

8

Ordonnantie in 1438. van zig

in Holland te wapenen tegen den
Herrog van HoIJIein en de zes PFcnd-

Jche Steden

,

bl. 409. («)
Wassfnaar ( Philips van ) Bailliu

van den Hage, en Schout te Meden-
blik &c. welk eerfte ampt liy in 1469.
voor zes jaaren pagte. bl. 32. was
te gelyk Raad in den Hove van Hol-
land, ibid, (i) en een der grootfte

hocfden der Koheljanivs - gezinden en
zidks ook een heftige vervolger van
de Hoekfchen; hoe zulks getoontheeft

in den. Hage, te Leiden en te Hoorn.

bl. 33 (0
( 't Dorp ) zie Azinge.

W A T E R £ N, zie Straaten.

Wfekgeld in den Hage , zie Hoofd-

geld.

W E E s E N of minderjaarige ; by wie en

hoedanig liier te Lande eertyds Voog-
den over de zelve wicrden geftelt,

bl. 187. daarna aan den Ingezetenen,

by de Graavende magtverlcent, ora

zelf Voogden te mogen kiezen , bl.

189. als niedc aan dc Magiftraaten

der Steden of aan eenige Leden uit

de haaren , om daer in te voorzien

,

't welk dc oorfpronk der Weeska-
mers of van de Wecsmeefteren hier

le Lande is,bl. 190. over welke per-

zooucn de zelve geftelt werden, bl. 191.

wai van derzclver verrigtinge zy , en
waar na hen te reguleren by ouds ea
dacrna bl. 193. van het uitfluiten

der Weeskamers in Holland en Zee-

land, bl. 192. en aldaer (0)
WtEbHi'is van den Hage, Regen-

ten aldaar aan te ftcllen ; zie op Gods-

hiiizen en Regering; de nominatie van
der zelver Buicen-A^adcrs en Moe-

ders
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ders in 1673. mede aan den Prins ge-

zonden, bl. 162.

Weeskamers hier te Lande , der

zelver oorfpronk , inftellinge &c.
zie op PFeezen.

Weeskamer van den Hage , of

Weesmeefleren aldaar, wanneer al-

lereerft zyn opgekomen , bl. 191.

Ordonnande van de zelve
,
gemaakt

1 51 3. met de daarop gevolgde Am-
pliatien en Alteratien , bl. 193-209.
zie 00k bl. 213. een Rentmeefler
Generaal van der Weeskinderen goe-

deren in 1609. aangeftelt, bl. 210.

dog 't welk zedert 1653. geen plaats

meer gehad heeft, bl. 212. deszelfs

Inflrudtie, bl. 210-212. afzonderlyk

Zegel van de Weeskamer aldaar, bl.

233. 06brooi aan den Hage om een

Weeskamer te mogen ftellen , B.

bl. 317.

Wfesmfesteren van den Hage
,

der zelver rang onmiddelyk na de

Schepenen, bl. 187. hun getal; by

wie eerfl , daar na en nu nog aange-

ftelt worden , bl. 210. Oftrooi tot

het aanflellen der zelve B. n. 67.

Naamlyfle der Weesmeefleren van

'sGravenhage , bl. 215-220. een Se-

cretaris van den Hage te gelyk Wees-
meefter, bl. 216. (Z?). dus mede Or-

dinaris en Extraordinaris Secretarif-

fen van den Hove zyn ook Wees-
meeflers geweefl , buiten nadeel van

hun Suppooflfchap , bl. 216. en

217. An. 1573. zyn vermits de trou-

bles geene Weesmeeflers geftelt ge-

weefl, bl. 217.

W e G E N , zie Straaten.

Welgebooren Mannen van den
Hage; zie Bailliu, zie ook bl. 180.

en 181. alwaar genoem.t onze Man-
nen , als mede onze Mannen van den

Lande.

W e R V E ( Philips Ruychrok van der )

zoon van ^an Ruychrok , Bailliu van

den Hage, en Raad in den Hove,
getrouwt met Jenne van Schagen , had

eene dogter, die in 1480. gefchaakt

en nadcrhand de twcede vrouw wierd

van Joris van Brederocle. bl. 29. en 30.

W V s T - A M n A G T Van dcn Hage ; al

het land aldaar gelegen tufTchen Fit-

telvoorde en de Loosduinfche Laan
,

fchotbaar, 1343. B. bl. 294.

Wii,PE (Gooswyn de) Prefident van

Holland , t'onregt befchuldigt van

Sodomie , zyn nngelukkig cinde ;

onkimde en mifflagcn van dcze merk-

vi^aardige gefchiedenifle by oude en
laatere Schryvers. bl. 25. {v) en ( x

)

•— een ander van den-

zelvennaam, ibid. ("j).

Will EM de Ballaert van Holland,
zie Bajtaert.

W o N D E N , zie Chirurgyns.

W o o N 1 N G E , zie Hiiis.

Wo OR DEN (oude) en Sprcekwyzen
verklaart, zie Advce, Daingen, Even-
knien , Hciligen, Kaniie , Lyoenen , Maen-
Stal, Pagtinge , TaaUiMen of Woord-
houders , Ver en Feren , Vicrfchaar ,

Vonnijfe en fVantaal; zie ook opScbe-
pen en Wynen.

WooRDHouDERs, zic TaaUiiJdcn.

Wynen, oude naamen van Wynen

,

^'- 337-
Wyngaerden, zie 0cm van PFyn-

gaerdeii.

Wyntap van den Hage, gifte daar

van 1397. B. bl.303

(vryen) aldaar; Oclrooi no-

pens dien voor die van den Hage, B.

num. 31. bl. 348. misbruik daar om-
trent , en nadere ordonnantien ; is ein-

delykte niet geworden, bl. 353-355»
Wyntappers in den Hage , voile

maat te verkopen, B. bl. 134. en
voor hoeveel defloop, B. bl. 320.

by 't Hofgereguleert en zelfs de wyn
geproeft. bl. 321. in 1490. wegens
den al telaag geflelden prys in drie

maanden geen Rynfche wyn getapt

,

waaropafHag'verzogt by denpagter,

bl. 344. (a)

Z E E I, A ND : dc Bailliuw van den Hage

Ao. 1357. aangeflelt tot Bailliuw van
Zirikzee, en ommet de twee Burge-

mcefleren der zelve Stede, hex. Land
van Beooflenfchelde te regeeren , bl.

het flellen der Voogden al-

('aar by ouds,bl. 188. (d) oorfpronk

der Weeskamers aldaer, bl. 190. (/)
van het uicfluiten der zelve, bl. 190

CO)

Z e G E L of Wapenzegel; vcrfcheide zoor-

ten van Zegels by ouds opgekomen
en waarom, bl. 221. de mindere

Vorflen volgden daarin degrootere,

byzonderlyk ook onze Graaven , ge-

lyk ookdeSteden , bl. 222. oorfpronk

van 't Zegel of Wapen vanzoniniigc

Stcdcn. ' bl. 223.

//. "Dcel. N Ze.
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• omtrent 1300 hadden waarder , bl. 2;

weinige gemeene luiden een Zegel

,

zelfs 00k veele adelyke niet, gelyk

ookniet eenige Steden en Diflriften,

bl. 225.

by zommige Steden,

Weeskamcr aldaar

R
Zegel vzn
befchreven.

de

bl.

Dillriften en Dorpen verkregen van

de Graaven , van de Staaten of 00k

van den Hove van Holland, bl. 224.

afzonderlyk Zegel by

eenige CoUegien en in de Steden ge-

bruikelyk, bl. 233
Zegel van den Hage; duiflerheid

ontrent deszelfs eerfte begin ; dog

zeker , dat Schepenen aldaar , al in

131 1, en weinig laater , of hun eigen

of het gemen Zegel gebruikten , bl.

223. gelyk dat hidden ten dage nog

plaats heeft, bl. 217. rede dezer na-

fpeuringe , bl. 224 , 225. en 226.

de naam van 't Zegel wierd 00k wel

op het geene bezegelt vi^as uitge-

drukt , bl. 227. verfcheidene Zegels

van den Hage in afbeeldinge vertoont

en befchreven, bl. 227-232. by ouds

was daar 00k een byzonder Zegelbe-

233-
Zegelaars of Zcgelbeivaarders waren

by ouds nietaltyd Kerkelyke, maar
ook wcl waarcldlykc pcrfoonen , bl.

221. dus ook by onze Graaven bl. 222
't Z E G E L E N zedert zeven en agt hon-

derd jaaren van veel gewigt gewor-
den, bl. 221. noodzaakelykheid om
daar van eenige kennis te hebben.

bl. 222
Zelfs-moort , zie Rode (Henderik

van)

Zypestein (
Dirk van ) Bailliu en

Schouc van den Hage ; door den Graa-

ve van Lekefter tot dat ampt gevor-

dert buiten nominatie van de Staaten

vanHolland;die deswegen hunne klag-

ten doen , en hoe die zaake ten ge-

noege van beide wierd gevonden , bl.

47. Hy gcdroeg zig in zyne bedie-

ningen zeer verkeerdelyk , en wierd

mitsdien by 't//o/"gefufpendeert, en
eindelyk gedeporteert. bl. 48.

Jt J^MT*^ JJ tTH
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EENIGE NADERE ONTDEKKINGEN

E N

AANWYZINGE DER DRUK-FAUTEN.

bladzyde.

4. r. 7. van oyidcr. Lees zyn zcer aan-
merkclyk.

6. laatfte regel. (^) Pag. 4. lees 5.
r. 8- van onder. lees in den jaare.

7. r. 12. bczondere, /ffj byzondere.
II. r. 26. te waarder , /f^/ te zwaar-

der.

15. /rt(?//?? regcl. oircon- /ff/ oirconde.
16. r. 4. Cunc , lees Cuuc.
22. r. 10. {d) lees (i).
24. r. II. beklecd, lees belecd.

r. 19. wierd, lees wierden.
'

x6. r. 8- becigde, lees bedgcte.
28- r. 6. van onder. traite de la Policie

,

lees T-raite' de la Police.

32. r. 6. van onder
,
poirtier ^ lees fair'

ter.

35. r. 3. "van onder, in den text , wange-
dragt , lees wangedrag.

37. Aantek. (a) r 3. Secretariffcn, lees

SeftarifTcn.

47. r. 17. converfade , lees confcrvade.
61. r. 27. Burgermeefterfchap , lees'i^m-

gemeeflerfchap.

64. r. 8. van onder. in den text, waardig-
hedcn voordeelen , lees waar-
diglieden en

6%, r. 5. van onder. in den text, bevOO-
ren, lees bevoorens.

71. r. 1. van den text , Schenpens-bank

,

moet zyn Schei'ENS-Bank.
72. r. 15. wyzc, lees wyzen.
73. r. 13. vermeende, lets vcrmeenden.
«3. r. 1 8- Burgermrs, /fwBurgcmeeflers.
87. r. 6. gemag, lees gewag.
91. r. 19. zoude docn , lees zouden

docn.
r. 5. van and. Scliclingrche , lees

Schcvclingfche.
98- r. 8. van nnder. lees , dat het getal

der Schepencn - -, dat vanze-
ven wel cons te boven gaat

H3. r. ij. goedgevonden, lees goedvon-
den.

151. r. 9. ordentclykc , lees onordcnte-
lyke.

155. r. 22. goedgvcondcn , lees goedge-
vonden.

186. r. 23. twintingften , lees twindg-
Ilcn.

188. r. I. vadcr zyde , /f^/ vadcrs zyde.

239. r. 6. krygsvolks lees krygsvolk.

241. r. 8. van onder. lees op dcn 13. de-

zcr lopende maand Fcbruarii.

245. r. 2o- zullen wcrden , lees zal wer-

den.

251. Aantek (j-) Quoticrcn, lees Quo-
hicrcn.

256. r. 14. omflocgenj lees omfloeg.

//. "Dcel

bladzyde.
Aantek. (d} Y. 2. wicrdcn , lees

wierd.

261. Aantek. r, 24. lees, Collegien, die

(hocwcl.
262. Aantek. r. 2. ophof, lees ophef.

263. r. 7. voegt by,; dog welk ampt in

1737. na het ovcrlyden van
den laatften CommilTaris dcn
Heer Albertus Brandt , by de
Societeic is vernietigt; mits-

gaders.

273. r. 16. zoude werden , lees zouden
werden.

r. 18. by haar Ed. Gr. Mog. op dat

ftuk mach wefen, /f« by haar

Ed. Gr. Mog. derhalven mach
wcfen gcrefolveert.

27f. r. 2. van ond. byyondere, lees by
zondcre.

27"'. r. II. van ond. ondre, /f^/ onder.

279. r. II. vereingde, /ff^ vereenigde.

r. II. aaanwendcn , lees aanwend-
de - - aanloops.

280. r. 6. den aflche, lees deaflche-de
vlam.

r. 24. geruts, lees gerugts.

281. r. 17. en 18. van ond. zal , ongf
tvjyffelt zullen.

311. r. 9. So'e hcbben die voorfz Stede,
lees die van de voorfz Stede.

319. r. 25-. voirder dat, /^^j dan.

323. r. 20. gecrevcn. Ices gcfcreven.

327. r. 20. f'czy, lees 't7.yn.

42. r. 28. ncnluydcnde , Ices henlity*34
den.

347. r. 14. van ond. wy van denzelven,
lees van den zelvcn.

35-9. r. 12. aflach, lees afflach.

367. r. 20. verval uit 'r ftuk, lees verval

, in 't ftuk.

384. r. 5. twee, /?f/.tweede.

395-. r. 2. van van lees van.

401. r. 23. van ond. lees, en Supplicatie

hcbben gcotboyeert
,

gcac-

cordeert en geftatueert , oc-
troycren

,

40S. r. 3. elwaerts varon, woonen, lees

chvaerts varen mitter woone.
409. r. 12. aldacr, lees alhier.

417. r. 10. dat de Radcn , lees dat die

van dc Radcn.

418. r. 13. van ond. plactftcn , /ffJ plact-

zcn.

435-. r. 6. Weckmarkt, ongcfwyffeh Jaar-
markt.

444. r. f . van ond. voor de ftaan , lees

voor tc ftaan

.

446. r. 20. henluydcnde, /<•<?/ henluydcn.

SSI. V. 2J-. /f« t door appcUatie oftcpro-

JV 2 voca-



vocatie nict belet , verhinden 481. r. 18. a?/le>ty lees agtjlen.

of geretardcert en zouden 498. r. 14. N^vg-?, lees Hage,

werden , dat zyluyden Sup- -$12. r. 16. Compromiffie, lees Compro-
plianten , niettegenftaende mifTe.

cenige appellade of andere $-15. r. 15. Magiftraat den Hage , lees

hancifluytende. van den Hage.

4?2. r. 10. van vad. genefen, /^iv gene- 519. r. 8. van onder. HOL LAN ,
^^

gen. /f^x HOLLAND.
463. r. 18. de ftraeten, lees de ftraat.

r. 7. uanond. zouden mogen, /.zoude.

De druk-fauten van minder belang gelieve den goedgunftigen

Leeier ten befle te houden en onder het leezen te verbeteren.

BERIGT aan de BOEKBINDERS.

De CosTUMEN te plaatszen agter den Korte InhouD>
en agter de Cojlumen te laaten volgen de Bladwyzer.

i





I





l'#'3ii»jAySl

w

^

l"^^

m

v'**^

m .)')W

"^H

»1

»J

''^i^"«_

rj /.y J
h/* m m


